
BALNEOTERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS  
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI  

 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: balneoterápia szakirányú 

továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: balneoterápiai szakember 

 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: orvos- és egészségtudomány képzési 

terület 
 
4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: 

Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. 
 
5. A képzési idő: 3 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben: 

 
Megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: 
 
Kompetenciák: 

A szakirányú továbbképzésben résztvevő 
− alapvető diagnosztikai és magas szintű terápiás kompetenciákkal rendelkezik; 
− alapvető természettudományos ismeretekkel rendelkezik a hazai ásvány- és 

gyógyvízkincsről; 
− a gyógyító–megelőző–rehabilitációs tevékenységekben a természetes gyógytényezőt 

(ásványvíz, gyógyvíz) az intézmény céljához igazítva alkalmazza; 
− gyógyhelyek fejlesztési és marketing folyamataiban szakemberként vesz részt; 
− gyógyhatást vizsgáló és egyéb balneológiai kutatásban munkacsoportot alakít ki és a 

szakmának megfelelő módszereket alkalmaz. 
 

Tudáselemek: 
− megbetegedések, károsodások, tünet-együttesek analízise a fizioterápia tükrében; 
− ivókúrák, fürdők, komplex és egyéb balneoterápiás eljárások; 
− hazai ásvány- és gyógyvizek gyógyhatása; 
− korszerű medencék, kádak, zuhanyok, terápiás eszközpark; 
− higiénés és balesetvédelmi feltételek; 
− bizonyítékokon alapuló orvoslás; 
− egészségtudományi kutatásmódszertan, statisztika; 
− geológia, hidrogeológia és vízellátás; 
− összetétel mentén célzott kúrák; 
− balneoterápiai javallatok, ellenjavallatok; 
− életminőség; 



− balneológia és egészségturizmus kapcsolata; 
− egészség-gazdaságtani, költséghatékonysági szempontok a balneológiában; 
− egészségügyi és gyógyfürdő szolgáltatások marketingje; 
− jogi szabályozás. 

 
Megszerezhető ismeretek: 
− balneoterápiai és komplex fizioterápiai ismeretek; 
− bizonyított és empirikus gyógyhatások ismerete; 
− korszerű eszköz- és infrastrukturális ismeretek; 
− gyógyhatás-vizsgálati kutatási módszertan ismerete; 
− természettudományi ismeretek (geológia, hidrogeológia, vízellátás); 
− hazai ásványvizek eredetének, összetételének ismerete; 
− hazai ásvány- és gyógyvízkincs célzott terápiás felhasználhatóságának ismerete 

(javallatok és ellenjavallatok); 
− minősítési eljárás jogszabályi hátterének ismerete. 
 
Személyes adottságok, készségek: 
− holisztikus látásmód; 
− jó kommunikációs képesség; 
− önállóság; 
− empátia; 
− fizioterápiai látásmód; 

A szakirányú továbbképzésben résztvevő képes: 
− ismereteire alapozva balneoterápiát tervezni és kivitelezni; 
− a terápiát a paciens és az intézmény céljához illeszteni; 
− gyógymódokat összehangolni; 
− a gyógytényezőt a fizikai-kémiai tulajdonságaiból adódó javallatoknak és 

ellenjavallatoknak megfelelően alkalmazni; 
− infrastrukturális fejlesztésben szakemberként közreműködni; 
− marketing ismereteit felhasználni a természetes gyógytényezők népszerűsítése során; 
− szakmai ismereteit a gyógyhatást vizsgáló és egyéb balneológiai kutatásban 

alkalmazni. 
 
Konkrét környezet, tevékenységrendszer: 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú 
továbbképzési szakon végzett szakemberek elhelyezkedhetnek:  

− ásvány- és gyógyvízlelőhelyre telepített gyógyászati, wellness, turisztikai 
intézményben; 

− gyógyhatást vizsgáló és egyéb balneológiai kutatásban; 
− hazai természeti kincseket bemutató, értékesítő marketing és biztosítási 

szektorokban. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 

Alapozó-kiegészítő ismeretek: 20 kredit 



Geológiai és hidrogeológiai alapismeretek; az emberi szervezet vízterei és azok 
szabályozása; a hidro- és balneoterápia eljárásai, azok korszerű eszközei és 
infrastruktúrája; az egészségtudományi kutatások módszertana. 

 
Szakmai törzsanyag: 20 kredit 
Vízellátás és fürdőüzemeltetés, hazánk ásvány-, gyógy- és hévízkészletei; a különböző 
fizikai és kémiai tulajdonságú vizek emberi szervezetre gyakorolt hatásai, javallatok és 
ellenjavallatok; az orvoslás módszere, koncepciója. 
 
Differenciált szakmai törzsanyag: 40 kredit 
Fenntarthatósági, vízminőség-védelmi és környezetvédelmi aspektusok ismerete; 
gyógyhatás-vizsgálatok egészségtudományos módszertanának ismerete; adatfeldolgozás 
módszertanának ismerete SPSS programmal; egészségturizmus és marketing; a minősítési 
eljárás jogszabályi ismerete, költséghatékonysági szempontok érvényesítése a 
balneoterápiában, kiemelt hazai minősített gyógyhelyek ismerete. 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL Ő ADATOK  
 
 
a) A képzés megnevezése: balneoterápia szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: TTOVBNP 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 
g) Megszerezhető szakképzettség(ek): 

• balneoterápiai szakember 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 3 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/2220-3/2014. sz. határozat szerint 
m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév II. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME 378/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.) 
t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kiss-Tóth Emőke, 72133716605 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az FF/2218-2/2014. 

számú határozattal nyilvántartásba vett balneoterápia szakirányú továbbképzési szak 
képzési és kimeneti követelményei 

 


