
 

 

 
„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. 

Alapítva: 1980 
Cégjegyzékszám: 02-06-066302 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000398, B/2020/008001 
A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. 

A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

06/30/288-4000; 06/30/525-2121 
 

 

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 
REFLEXOLÓGIA 

belső azonosító száma: I/2022/1. 
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné 

  
  
A képzéshez szükséges végzettség: 
Egészségügyi alkalmasság 

Alapfokú iskolai végzettség 
Szükséges 

Célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Reflexológia  elvégzéséhez szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 
leírása 
 
 
 
 
A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek – 
ingyenes szolgáltatások: 
 

Magyarul azt mondjuk: talpmasszírozás, a módszer azonban ennél többet jelent. 
Valójában a lábfejet és az alsó lábszár lábfej felé eső részét masszírozzuk. Az 
úgynevezett reflexzónákon jól beazonosíthatók a szervek és azok apróbb részletei. Aki 
ismeri ezek pontos helyét, az az adott hely apró jelei alapján felismerheti, hogy mi az, 
ami nem úgy működik, ahogy kellene. A hely ingerlésével, masszírozásával képes 
„odanyúlni” az adott szervhez, azaz hatni rá.  
Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, képzési 
tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás és 
álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése  

A képzés költsége: 60 000 Ft + áfa   
    

Vizsgadíj: 
A képzés helye elméleti és gyakorlat: 

14.000,- Ft + áfa 
7621 Pécs, Rákóczi út 55. – 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7.  

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/ 
moduljainak megnevezése:  
 
 
képzés időtartama: 
Képzés óraszáma:  
 
 
 
Kezdés várható időpontja 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:  
 
                                   
 
 
Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 
weblapunkon                                                                   
Munkanapokon: 10-18 óráig                                
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4. (6-os kaputelefon) 
06/30/288-4000 
pok.mei@gmail.com 
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

Reflexzónák, szervek megismerése, működése 
Helyi ingerlések masszírozással 
 
 
2 hónap 
40 óra   
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  
A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 
beszámítását (csökkenhet az óraszám) 
10 fő jelentkezése esetén indul  
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.  
A képzés követelményeinek teljesítésről a képző intézmény által kiállított 
Tanúsítvány 
 
 
 
 

 


