
FIZIOTERÁPIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: Fizioterápia (Physiotherapy) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 

 - végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

 - szakképzettség: okleveles fizioterapeuta  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physiotherapist 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak 

gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

szintű gyógytornász szak. 

5. A képzési idő félévekben: 3 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: 

kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit - 

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon 

választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 726 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja fizioterapeuta 

szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, 

értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, 

evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy 

működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének 

lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások 

eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok 

fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az 

érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori 

képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. A fizioterapeuta 

a) tudása - Ismeri a gyógytorna és fizioterápia szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus 

jellemzőit, legfontosabb irányait és pontos kompetenciáit, határait, a fizioterápiának a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását, szakmai irányelveit. - Ismeri a mozgás magas szintű, részletes 



terheléssel kapcsolatos élettani vonatkozásait, biofizikai és biomechanikai törvényszerűségeit. - 

Ismeri a biofizika, a biomechanika, a keringés és légzés, valamint az idegélettan aktuális kutatási 

területeit, eredményeit és vizsgáló módszereit. - Ismeri a releváns klinikumok kutatási módszereit és 

tudományos eredményeit. - Ismeri a légzési-keringési és terheléses vizsgálatok laboratóriumi 

felszereléseit és lehetőségeit, a vizsgálatok nemzetközileg elfogadott módjait és módszereit, valamint 

azok biztonságos elvégzésének szabályait. - Ismeri a képalkotó eljárások működésének fizikai 

hátterét, illetve a vizsgálatok diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai jelentőségét, a hagyományos és 

a funkcionális képalkotó vizsgálatok nyújtotta lehetőségeket. - Ismeri a tudományos kutatás 

módszereit, aktualitásait a mozgásszervi, neurológiai és a légzési-keringési fizioterápia területén. - 

Ismeri a klinikai gyakorlatban alkalmazott gyógyszeres kezelés fő irányelveit, az alkalmazott 

gyógyszerek fizikai aktivitásra és terhelhetőségre gyakorolt hatásait. - Ismeri a mozgásszervi, a 

légzési-keringési és a neurológiai rehabilitáció területén alkalmazott gyógyászati segédeszközöket. - 

Ismeri a legkorszerűbb operatív beavatkozásokat, azok biomechanikai vonatkozásait és fizioterápiás 

konzekvenciáit. - Ismeri a komplex fizioterápia különböző lehetőségeit, azok neurofiziológiai és 

mozgástani hátterét. - Ismeri az idegélettani folyamatokat, a mozgáskoordináció és a propriocepció 

normális és kóros megnyilvánulását. - Ismeri a fizioterápia és a kapcsolódó szakterületek 

információszerzési, ismeretközlési módszereit és annak magyar nyelvű és nemzetközi forrásait. - 

Ismeri az egészségügyi igazgatási intézmények felépítését, az egyes szervek kompetenciáját, 

feladatait, az egészségügyi intézmények fenntartói, finanszírozói és munkáltatói oldalának jogi 

szempontú megközelítési lehetőségeit. - Ismeri a szakmai vezetéshez szükséges szakjogi 

vonatkozásokat és minőségirányítási alapelveket, modelleket. - Ismeri a tudományos tevékenységhez 

szükséges adatfeldolgozási, elemzési módszereket, statisztikai programokat és az adatfeldolgozáshoz 

használható informatikai hátteret. - Ismeri az összefüggések szintjén az egészségtudományok 

kapcsolódási pontjait egyéb tudományterületekkel. - Ismeri az egészség, betegség terminológiai 

rendszerét, azok esetleges módosulásait folyamatosan figyelemmel kíséri. - Ismeri a 

neveléstudomány, szakdidaktika hivatására vonatkozó alkalmazási területeit. 

b) képességei - Képes a fizioterápiás vizsgálati módszerek birtokában, az orvosi dokumentáció 

ismerete alapján a funkcionális vizsgálat önálló elvégzésére, fizioterápiás diagnózis felállítására, a 

rövid és hosszú távú kezelési terv elkészítésére. - Képes a vizsgálat során kapott adatok, eredmények 

elemzésére, az összefüggések felismerésére és folyamatos dokumentációjára, a vizsgálati és kezelési 

eredmények tudományos feldolgozására és publikálására hazai és nemzetközi szinten. - Képes a 

szakmájához kapcsolódó kutatásokban részt venni, kutatásokat tervezni és vezetni. - Képes a hazai és 

a nemzetközi kutatások széleskörű ismeretével, szakmai tapasztalatainak felhasználásával és 

tudományos gondolkodásmódjával a terápiás eljárások és protokollok továbbfejlesztésére a 

fizioterápia területén. - Képes a tudományos bizonyítékokon alapuló (evidence based medicine) 

fizioterápiás tevékenységre. - Képes az integrált mozgástani ismeretek felhasználására és gyakorlati 

alkalmazására. - Képes a fizikai teljesítőképesség meghatározására, a terhelhetőséget és 

teljesítőképességet korlátozó fizikai, anatómiai, élettani, kórélettani tényezők felismerésére és 

elemzésére. - Képes a fizioterápia tudományos problémáinak felismerésére, multidiszciplináris 

megközelítésére, megoldására. - Képes új fizioterápiai ismeretek felkutatásában és gyakorlati 

hasznosításukban történő hatékony részvételre. - Képes a tudományos evidenciákra épülő 

fizioterápiás módszerek kiválasztására és gyakorlati alkalmazására. - Képes a fizioterápiás módszerek 

hatékonyságának tudományos alapon történő vizsgálatára. - Képes részt venni klinikai vizsgálatok 

megszervezésében és lebonyolításában. - Képes az egészségügyi intézményekben a központi 



gyógytornaszolgálatok, illetve az önálló fizioterápiás egységek szakmai vezetésére. - Képes szakmai és 

tudományos szervezetekben a fizioterápia képviseletére. - Képes az egészségügyi intézmény és a 

vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályok és minőségirányítási alapelvek 

alkalmazására. - Képes fizioterápiás tevékenysége során szerzett vizsgálati eredmények tudományos 

igényű elemzésére, megfogalmazására és közlésére. - Képes a kompetenciáján belüli 

elektrodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzésére és annak alapján az izomstimulációs kezelés 

indikálására. - Képes elektro-, balneo-, hidroterápiás kezelések részletes tervezésére orvosi javaslat 

alapján. - Képes rendeletben meghatározott gyógyászati segédeszközök javaslatára, felírására. - 

Képes mozgásszervi problémák szűrésére. - Képes előmozdítani az egészségnevelést, az 

egészségmegőrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat. - 

Képes komplex módon és biztonsággal tájékozódni az egészségügyi és szociális területek, valamint a 

társadalombiztosítás intézményrendszerében. - Képes felismerni az egyes jogsértő helyzeteket és 

megfogalmazni a helyes megoldásokat. - Képes vezetői szinten követni és használni az egészségügyi 

intézményt és a fizioterápiás vállalkozást érintő alapvető jogszabályokat. - Képes felelni az intézmény, 

vállalkozás működésének törvényességéért, a határozatok betartásáért, közreműködni feladatkörét 

érintően az intézmény irányításában, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás határidőben 

történő megszervezésében. - Képes az ismeretátadás, betegoktatás bipoláris és interaktív 

gyakorlására. - Képes az egészségfejlesztő kommunikáció magas szintű alkalmazására. - Képes fejlett 

problémaérzékenységgel, team munkában az egészségfejlesztéssel összefüggő eset- és 

helyzetelemzésekre. - Képes prevenciós oktató jellegű projektek, egészségnevelő, ismeretterjesztő, 

fejlesztő edukációs programok, szakmai továbbképzések kidolgozására. - Képes szakpedagógiára és 

egészségfejlesztésre fókuszáló kutatások tervezésére, megvalósítására. 

c) attitűdje - Fejlett pedagógiai és holisztikus szemléletmóddal, érzékenységgel és készségekkel 

rendelkezik a beteg-edukáció területén. - Kongruens, példamutató és elkötelezett segítő szakmai 

attitűdjével alkalmas az értékteremtő, értékközvetítő tevékenységre. - Magas szinten képviseli az 

értelmiségi lét konstruktív kritikai és önkritikai szemléletmódját, magatartásformáit. - Törekszik az 

elfogulatlan és előítélet-mentes véleményformálásra. - Kritikusan, de elfogulatlanul viszonyul a saját 

és mások szakmai tevékenységéhez, eredményeihez. - Permanens tanulási-önfejlesztési igénnyel és 

nyitottsággal képviseli és gyakorolja az élethosszig tartó tanulást. 

d) autonómiája és felelőssége - Önállóan alkalmas a szakmájában felmerülő erkölcsi és jogi 

dilemmák végiggondolására, továbbá argumentálóan, felelősséggel alkalmas állásfoglalásra. - 

Önállóan, felelősségteljesen végzi munkáját. - Az egészségügyi csoport minden tagjával szoros 

együttműködésben eredményes csapatmunka végzésére alkalmas. - Autonóm és kreatív módon vesz 

részt a szakmai innovációs kezdeményezésekben, - Magas szintű vitakultúrával rendelkezve képviseli 

önálló véleményét a szakmai fórumokon. - Példát mutatva gyakorolja tudatos felelősségvállaló 

magatartását, és a segítő hivatásokhoz méltó módon alkalmazza etikai szenzitivitását. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. A szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a 

szak felépül: - alapozó egészségtudományok 2-4 kredit; - alkalmazott egészségtudományok 15-20 

kredit; - egészségügyi menedzsment 2-4 kredit; - elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit; - 

fizioterápia és mozgástudományok 30-35 kredit. 



9.2. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag 

elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai klinikai gyakorlat a képzés harmadik félévében 

egészségügyi intézményben mozgásszervi, légzési, keringési, neurológiai vagy egyéb klinikai 

területen, felügyelet mellett végzett önálló szakmai munkavégzés. 


