
  
 

   
 

 

Europass önéletrajz  

  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)  Krizsán-Bagáry Tünde  
  

  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2012. 02. 01. →  

 Àllamilag elismert szaktanár a manuális nyirokterápia és a komplex fizikális ödématerápia területén 

 Vállalkozóként a Földi iskola Nyirokterápiás tanfolyamainak oktatásának folytatása Németországban / 
Ausztriában. 

  

Időtartam 2009. 01. →  

Foglalkozás / beosztás Ügyvezető - cégtulajdonos 

Főbb tevékenységek és feladatkörök FizioShop Kft. – saját gyártmányú, márkanevû (FizioSport Tape) elasztikus tape forgalmazása 
Magyarországon - cégvezetés, webshop üzemeltetése, marketing tevékenység 
www.fizioshopkft.hu 

  

Időtartam 2007. 10. 26. - 2012. 01. 31.  

Foglalkozás / beosztás Àllamilag elismert szaktanár a manuális nyirokterápia és a komplex fizikális ödématerápia területén / 
alkalmazott 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Németország és Ausztria területén kölönbözô rehabilitációs központokban, gyógytornász iskolákban, 
kórházakban mûködô oktatási központokban a Földi féle komplex fizikális ödématerápia államilag 
elismert szakmai továbbképzés megtartása: elméleti, gyakorlati oktatás, betegdemonstrációk 
vezetése, klinikai napok megszervezése, helyszíni szervezési feladatok ellátása, vizsgaelôkészítés, 
megszervezés és vizsgáztatás (írásbeli, szóbeli és gyakorlati) 

A munkáltató neve és címe Földi Schule GmbH Lehrinstitut der Földi Klinik Fachklinik für Lymphologie; Merzhausen bei Freiburg 
(Németország) 

  

Időtartam 2005. 05. 30. - 2006. 06. 30.  

Foglalkozás / beosztás gyógytornász / nyirokterapeuta 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Nyirokterapeutaként az ödémás kórképek kezelése, bandázsolása, bôrápolása, nyiroktorna, 
gyógytorna ellátása. Kapcsolattartás orvosokkal, ápoló személyzettel. 
Hétvégi ügyeletek ellátása orvosi kiírás alapján. 
Idôpont koordinálás a napi ellátásban. 

A munkáltató neve és címe Földi Klinik GmbH & Co. KG.; Hinterzarten (Németország) 
  

Időtartam 2003. 09. →  

Foglalkozás / beosztás Fôiskolai óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalegerszegi Képzési Központ Gyógytornász szak 
óraadói tevékenység. 
Tantárgy: Az Ödémakezelés alapjai 40 órás szabadon választható tantárgy.  
Tematika, órarend, vizsga kidolgozása és oktatása - vizsga megtartása 

A munkáltató neve és címe Pécsi Tudományegyetem Egészségségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ 
Zalaegerszeg (Magyarország) 

  

Időtartam 2003. 09. - 2004. 05.  

Foglalkozás / beosztás Fôiskolai óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Mentálhigiénés asszisztensek, rekreációs tantárgyának oktatása. Tantárgyleírás és tematika valamint 
a tananyag kidolgozása. 

A munkáltató neve és címe Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola (ma: SEK NYME); Szombathely (Magyarország) 
  



Időtartam 2002. 01. 01. →  

Foglalkozás / beosztás Ügyvezetô - cégtulajdonos / Nyirokterápiás szaktanár / Gyógytornász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Nemzetközileg elismert szakmai továbbképzések szervezése nemzetközi Instruktorokkal 
gyógytornászok, gyógymasszôrök konduktorok, és más EÜ dolgozók részére a Pécsi 
Tudományegyetem Gyógytornász Karának Zalaegerszegi Képzési Központjával és a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Karral együttmûködésben. 
Szakmai továbbképzés elméleti rész vezetése: Modern Scoliosis terápia címmel (Schroth kezelési 
elvekre építve) a Bad Sobernheimi Schroth Klinika együttmûködésével.( 2005-ig) 
2009 óta a németországi Földi iskolával együttmûködésben nemzetközileg elismert Komplex Fizikális 
Ödématerápia szakmai képzés oktatása. 
2011 szeptembere óta saját tulajdonú, korszerûen minden gyógytornász / masszôr szakmai 
továbbképzéshez felszerelt oktatási létesítményemben Budapesten történnek a szakmai 
továbbképzések bonyolítása, 3 alkalmazott és három gyógytornász kolléga közremûködésével. 
Gyógytornász tevékenység ambuláns betegkezelés keretében.  
Területek:ortopédia, traumatológia, neurológia, pediátria, lymphológia 
www.viszenkft.hu 

A munkáltató neve és címe Viszen Kft.; Szombathely (Magyarország) 
  

Időtartam 2001. 09. 08. - 2002. 06. 01.  

Foglalkozás / beosztás MBT Instruktor / Cégtulajdonos 

Főbb tevékenységek és feladatkörök MBT Instruktorként oktatások vezetése Németország területén. Kereskedôk és végfelhasználók 
oktatása a gyógylábbeli használatára értékesítésének területén. 

A munkáltató neve és címe Körper Konzept Praxis für Physiotherapie; Spaichingen (Németország) 
  

Időtartam 2001. 01. 01. - 2003. 06. 01.  

Foglalkozás / beosztás MBT gyógylábbeli forgalmazója - MBT Massai Kft. ügyvezetôje 

Főbb tevékenységek és feladatkörök MBT gyógylábbeli kizárólagos importjának és forgalmazásának elindítása Magyarországon. MBT 
Tanácsadói és Tanári oktatás vezetése Magyarországon, mint MBT Instruktor, és a Swiss Masai AG 
magyarországi Country Coach-a. 

A munkáltató neve és címe MBT Massai Kft.; Szombathely (Magyarország) 
  

Időtartam 1998. 05. 01. - 2005. 05. 30.  

Foglalkozás / beosztás Rendelôtulajdonos / Gyógytornász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Gyógytornász rendelô szervezési ügyeinek ellátása, alkalmazottak koordinálása, idôpontegyeztetések 
betegekkel, receptek elszámolása a német társadalombiztosítókkal, számlázás, gyógytornász 
tevékenység ortopédia, traumatológia, lymphológia, pediátria, neurológia, nôgyógyászat területein. 

A munkáltató neve és címe Körper Konzept Praxis für Physiotherapie; Spaichingen (Németország) 
  

Időtartam 1995. 07. 01. - 1997. 04. 07.  

Foglalkozás / beosztás Gyógytornász, vezetô gyógytornász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Ortopédiai, traumatológiai, reumatológiai, sebészeti, neurológiai betegek kezelése.  
Gyógytornász részleg koordinálása, szabadságolások egyeztetése, betegekkel idôpont egyeztetések. 

A munkáltató neve és címe Gesundheitszentrum Franz und Martin Schweiger; Schwangau (Németország) 
  

Időtartam 1995. 03. 07. - 1995. 05. 31.  

Foglalkozás / beosztás Gyógytornász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Rehabilitációs osztály betegeinek ellátása elsôsorban a neurológiai és a geriátriai területrôl. 

A munkáltató neve és címe Vas Megyei Markusovszky Kórház; Szombathely (Magyarország) 

  



Tanulmányok  

Időtartam 2011. 09. →  

Végzettség / képesítés Andragógus (folyamatban) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A felnôttek tanulási jellemzôi, neveléstörténelem és neveléselmélet, didaktika, Eu Tanulmányok, 
pszichológia, szociológia, szociálpszichológia, kutatásmódszertan, kommunikációelmélet, 
vállalkozástan, vezetéselmélet, andragógia története és elmélete, felnôttképzés-emberi 
erôforrásfejlesztés, felnôttképzés intézményrendszere, makroökonómia, munkaerôpiaci képzés, 
tanulásmódszertan intézményrendszere, 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Egyetem); Szombathely (Magyarország) 

  

Időtartam 1998. 12. 12. - 1998. 12. 14.  

Végzettség / képesítés Physiotherapeutin (magyar gyógytornász diplomám németországi honosítása) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Vizsga: gyakorlati vizsga a következô szakterületekrôl egy-egy beteg komplett vizsgálata és rövid- 
hosszú távú kezelési tervének felállításával valamint kezelésének bemutatásával: pediátria, 
neurológia, sebészet, ortopédia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

MOTIMA Schule für Physiotherapie GmbH (gyógytornász szakiskola (privát iskola)); Schwenningen 
(Németország) 

  

Időtartam 1991. 09. - 1994. 06. 08.  

Végzettség / képesítés Gyógytornász 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Anatómia, èlettan - kórélettan, biológia, pedagógia, szociológia, pszichológia, ápolás-gondozástan, 
közegészségügy- járványtan, neurológia- pszichiátria, ortopédia, traumatológia, radiológia, szülészet-
nôgyógyászat, csecsemô - gyerekgyógyászat, belgyógyászat, reumatológia, gyógytorna elm. és 
gyak., elektro-balneo-hidro-klimatoterápia, masszázs, orvosi latin, német szaknyelv 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar (ma SE-EFK) Gyógytornász 
kar (Egyetem); Budapest (Magyarország) 

 

Szakmai Továbbképzések 
 

 

Időtartam 2010. 05. 15. - 2010. 05. 16.  

Végzettség / képesítés Medical Taping Concept és Kinesio Tape terapeuta II.rész 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az elasztikus tape használatának elméleti és gyakorlati elsajátítása, annak kórképeknél való 
alkalmazása, kombinációs technikái crosstappel és nem elesztikus tappel. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Viszen Nemzetközi Egészségügyi Továbbképzése Centruma (Egészségügyi továbbképzô központ) 
Budapest (Magyarország) 

  

Időtartam 2009. 04. 20. - 2009. 04. 20.  

Végzettség / képesítés Schroth klinikai hospitáció 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A Schroth terápiában bekövetkezett elméleti és gyakorlati változások elsajátítása, diadnosztizálás 
(besorolás) gyakorlása, annak Instruktorok általi ellenôrzése. Röntgenképek analizálása, Cobb fok 
mérés, korzett ellenôrzés, gyakorlati terápia aktív kivitelezése betegeken. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ) Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 2008. 12. 06. - 2008. 12. 07.  

Végzettség / képesítés Medical Taping Concept és Kinesio Tape terapeuta I.rész 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az elasztikus tape használatának elméleti és gyakorlati elsajátítása, annak kórképeknél való 
alkalmazása, kombinációs technikái crosstappel és nem elesztikus tappel. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Viszen Nemzetközi Egészségügyi Továbbképzése Centruma (Egészségügyi továbbképzô központ) 
Budapest (Magyarország) 

  

Időtartam 2008. 10. 02. - 2008. 10. 04.  

Végzettség / képesítés 32. Jahreskongress der deutschen Gesellschaft für Lymphologie 16. Fortbildungstage der 
Gesellschaft für Manuelle Lyphdrainage nach Dr. Vodder 



Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A lymphológia tudományában és ödémás kórképek kezelésében történô tudományos elôrelépések, 
kezelési stratégiák változása, gyakorlati workshopok bemutatása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Deutsche Gesellschaft für Lymphologie e. V. (Német lymphológiai egyesület) Drezda (Németország) 

  

  

Időtartam 2007. 11. 24. - 2007. 11. 25.  

Végzettség / képesítés Pinofit Physiotaping 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az elasztikus tape alapvetô használatának elméleti és gyakorlati elsajátítása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  Pino GmbH (szakmai továbbképzést végzô magániskola) Freiburg (Németország) 
  

Időtartam 2006. 09. 11. - 2007. 10. 26.  

Végzettség / képesítés Fachlehrerin für Manuelle Lymphdrainage / Nyirokterápiás Instruktor (szaktanár) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A 4 hetes ( 180 tanórás) államilag elismert szakmai továbbképzések oktatásának, helyszíni 
lebonyolításának asszisztálása, oktatási egységekre való felkészülés és oktatás megtartása a 
szaktanár felügyelete mellett, felkészülés az instruktori vizsgára (betegdokumentáció kidolgozása egy 
szabadon választott beteg kezelése alapján, vizsgabizottság által kiadott témakör elméleti 
oktatásának kidolgozása, valamint a vizsga helyszínén kisorsolt gyakorlati oktatás megtartása, 
elméleti vizsga a vizsgabizottság elött) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Földi Schule GmbH Lehrinstitut der Földi Klinik Fachklinik für Lymphologie (szakmai továbbképzést 
végzô magániskola); Merzhausen bei Freiburg (Németország) 

  

Időtartam 2006. 07. 04. - 2006. 07. 05.  

Végzettség / képesítés Schroth klinikai hospitáció 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A Schroth terápiában bekövetkezett elméleti és gyakorlati változások elsajátítása, diadnosztizálás 
(besorolás) gyakorlása, annak Instruktorok általi ellenôrzése. Röntgenképek analizálása, Cobb fok 
mérés, korzett ellenôrzés, gyakorlati terápia aktív kivitelezése betegeken. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ); Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 2006. 04. 29. - 2006. 04. 29.  

Végzettség / képesítés Skolioseworkshop 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A Schroth terápiában bekövetkezett elméleti és gyakorlati változások elsajátítása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ) Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 2004. 10. 06. - 2004. 10. 08.  

Végzettség / képesítés Mulligan Concept C 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Mulligan manuál terápia C része. -követô tanfolyam. Izületek, gerincoszlop speciális kezelési elveinek 
elméleti és gyakorlati oktatása, kórképeken át való demonstrálása és azok gyakorlása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

FSB Fort -und Weiterbildungs-Seminar am Bodensee (szakmai továbbképzést végzô magániskola) 
Radolfzell (Németország) 

  

Időtartam 2004. 07. 21. - 2004. 07. 24.  

Végzettség / képesítés Mulligan Concept A+B 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Mulligan manuál terápia A és B része. Izületek, gerincoszlop speciális kezelési elveinek elméleti és 
gyakorlati oktatása, kórképeken át való demonstrálása és azok gyakorlása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

FSB Fort -und Weiterbildungs-Seminar am Bodensee (szakmai továbbképzést végzô magániskola) 
Radolfzell (Németország) 

  

Időtartam 2003. 09. 23. - 2003. 09. 25.  

Végzettség / képesítés Belsô auditor 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány és az ISO minôsítés folyamatát, belsô auditori feladatkörök 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

ABÈK BT; Szombathely (Magyarország) 



  

Időtartam 2003. 09. 04. - 2003. 09. 06.  

Végzettség / képesítés Lymphologica - lymphológiai kongresszus és szakmai továbbképzés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A lymphológia tudományában és ödémás kórképek kezelésében történô tudományos elôrelépések, 
kezelési stratégiák változása, gyakorlati workshopok bemutatása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  Landesärztekammer Baden-Württemberg (Orvosi kamara)   Freiburg (Németország) 
  

Időtartam 2003. 09. 01. - 2003. 09. 02.  

Végzettség / képesítés Schroth klinikai hospitáció 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A Schroth terápiában bekövetkezett elméleti és gyakorlati változások elsajátítása, diadnosztizálás 
(besorolás) gyakorlása, annak Instruktorok általi ellenôrzése. Röntgenképek analizálása, Cobb fok 
mérés, korzett ellenôrzés, gyakorlati terápia aktív kivitelezése betegeken. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ); Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 2003. 06. 24. - 2003. 06. 27.  

Végzettség / képesítés Neurale Strukturen, Schmerz und periphere und zentrale Nervensystem Untersuchung und 
Behandlung auf wissenschaftlichen Grundlagen (Neurális struktúrák, fájdalom és perifériás valamint 
centrális idegrendszer tudományos alapokra épített vizsgálata és kezelése) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Elméleti és gyakorlati oktatás valamint betegdemonstrálás a következô témákban: klinikai 
neuroanatómia és -fiziológia, patomechanika, és a fájdalomszenzibilis neurális struktúrák 
patofiziológiája, fájdalomfiziológia, betegvizsgálat, funkcióvizsgálat és neurális diszfunkciók kezelése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 2002. 07. 04. - 2002. 07. 05.  

Végzettség / képesítés MBT Instruktor 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés MBT gyógylábbeli felépítése, használata, hatásai az emberi szervezetre, értékesítése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

MBT Academy (szakmai továbbképzést végzô magániskola); Roggwil (Svájc) 

  

Időtartam 2002. 04. 12. - 2002. 04. 13.  

Végzettség / képesítés MBT Tanár (B tanfolyam) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés MBT gyógylábbeli felépítése, használata, hatásai az emberi szervezetre, értékesítése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  MBT Academy (szakmai továbbképzést végzô magániskola); Roggwil (Svájc) 
  

Időtartam 2001. 09. 20. - 2001. 09. 21.  

Végzettség / képesítés Cranio-Mandibuläre Dysfunktionen - Aufbaukurs (Cranio mandibuláris diszfunkciók II.rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az extra- és intraartikuláris cranio-facialis szimptómák etiológiája és mutidiszciplináris kezelése 
elméletben és gyakorlatban. Physioterápiás manuálterápiás és cranio-sakrális terápiás kezelések, 
fogászati, állkapocsterápiás, myofunkcionális terápia, meditációs lehetôségek elsajátítása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 2001. 09. 08. - 2001. 09. 08.  

Végzettség / képesítés MBT Trainer (MBT edzô) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés MBT gyógylábbeli felépítése, használata, hatásai az emberi szervezetre, értékesítése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  Swiss Masai AG (szakmai továbbképzést végzô magániskola); Roggwil (Svájc) 
  

Időtartam 2001. 02. 22. - 2001. 02. 23.  

Végzettség / képesítés Cranio-Mandibuläre Dysfunktionen - Grundkurs (Cranio mandibuláris diszfunkciók I.rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Cranio mandibuláris diszfunkciók manuálterápiás kezelésének alaptanfolyama. Àllkapocsizület 
anatómiája, biomechanikája, miopátiák és artropátiák etiológiája, vizsgálatának és a kezelési 
technikák elsajátítása. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg; Hopfen am See (Németország) 



  

Időtartam 2000. 10. 19. - 2000. 10. 27.  

Végzettség / képesítés Schroth Therapeuta (gyakorlati rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A háromdimenzionális scoliózisterápia gyakorlata: fektetések, gyakorlatok kivitelezése önmagunkon 
és betegeken, diagnosztizálás (görbületek szerinti Schroth besorolás) korzettkezelés, egyéb terápiás 
kezelések 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ); Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 2000. 02. 04. - 2000. 02. 06.  

Végzettség / képesítés Schroth terapeuta (elméleti rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A háromdimenzionális scoliózisterápia elmélet: anatómia, gerincoszlop fiziológiája, biomechanikája és 
pathofiziológiája, kezelésének elmélete. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim (szakmai továbbképzést végzô klinika és 
továbbképzô központ); Bad Sobernheim (Németország) 

  

Időtartam 1999. 05. 26. - 1999. 05. 29.  

Végzettség / képesítés Reflexzonentherapie am Fuss (Talpreflexzonaterápia) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Történelmi áttekintés, a reflexzonák topográfiája, fogások technikája, indikációk - kontraindikációk, 
akut kezelés menete, reakciók és dozírozás, betegvizsgálat és dokumentáció, a kezelés illetve egy 
kezelés széria felépítése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Hanne Marquardt Lehrstätte für Reflexzonentherapie am Fuss (szakmai továbbképzést végzô 
magániskola); Königsfeld-Burgberg (Németország) 

  

Időtartam 1999. 03. 15. - 1999. 03. 26.  

Végzettség / képesítés Manueller Lymphdrainage Komplexer Physikalischer Entstauungstherapie I.Teil - Földi Schule 
(Manuális Nyirokterápia és Komplex Fizikális Ödématerápia terápiás tanfolyam- Földi módszer) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Komplex Fizikális Ödématerápia Földi módszere, mely nemzetközileg elismert standardok szerint 
felépített oktatáson alapszik.Az ödémás kórképek komplex kezelése, anatómia, élettan, kórélettan, 
manuális kezelés és bandázsolás, nyiroktorna gyakorlati elsajátítása. 180 német állam és a német 
társadalombiztosító által elismert órásképzés terápiás tanfolyama. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Földi Schule GmbH Lehrinstitut der Földi Klinik Fachklinik für Lymphologie (szakmai továbbképzést 
végzô klinika és továbbképzô központ); Merzhausen bei Freiburg (Németország) 

  

Időtartam 1999. 02. 01. - 1999. 02. 12.  

Végzettség / képesítés Manueller Lymphdrainage Komplexer Physikalischer Entstauungstherapie I.Teil - Földi Schule 
(Manuális Nyirokterápia és Komplex Fizikális Ödématerápia bázistanfolyam- Földi módszer) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Komplex Fizikális Ödématerápia Földi módszere, mely nemzetközileg elismert standardok szerint 
felépített oktatáson alapszik.Az ödémás kórképek komplex kezelése, anatómia, élettan, kórélettan, 
manuális kezelés és bandázsolás, nyiroktorna gyakorlati elsajátítása. 180 német állam és a német 
társadalombiztosító által elismert órásképzés bázistanfolyama. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Földi Schule GmbH Lehrinstitut der Földi Klinik Fachklinik für Lymphologie (szakmai továbbképzést 
végzô klinika és továbbképzô központ); Merzhausen bei Freiburg (Németország) 

  

Időtartam 1998. 11. 13. - 1998. 11. 15.  

Végzettség / képesítés Mark Laslett Seminar: Mechanical Diagnosis and Therapy: The Upper Limb 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Felsô végtag mechanikai diagnosztizálása és terápiája Mark Laslett rendszer alapján. ( manuál 
terápia) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ);  

  Hopfen am See (Németország) 
  

Időtartam 1998. 08. 29. - 1998. 09. 01.  

Végzettség / képesítés Mc Kenzie D 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Gerincoszlop (elsôsorban discusproblémák) konzervatív kezelési módszerének gyakorlati workshopja. 
A tanfolyam a nemzetközi Mc Kenzie Intézet által elismert képzés. 



Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1998. 01. 31. - 1998. 02. 01.  

Végzettség / képesítés Prothesentechnik-Gehschule-Krankengymnastik Grundkurs (Protézistechnika-Járóiskola-Gyógytorna 
II.rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Amputált betegek gyógytornája protetizálása és járóiskolája - alaptanfolyam 2.rész 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fachklinik Herzogenaurach (szakmai továbbképzést végzô klinika és továbbképzô központ);  
Herzogenaurach (Németország) 

  

Időtartam 1997. 11. 02. - 1997. 11. 04.  

Végzettség / képesítés Mc Kenzie C 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Gerincoszlop (elsôsorban discusproblémák) konzervatív kezelési módszerének workshopja. A 
tanfolyam a nemzetközi Mc Kenzie Intézet által elismert képzés. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1997. 09. 27. - 1997. 09. 28.  

Végzettség / képesítés Prothesentechnik-Gehschule-Krankengymnastik Grundkurs (Protézistechnika-Járóiskola-Gyógytorna 
I.rész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Amputált betegek gyógytornája protetizálása és járóiskolája - alaptanfolyam 1.rész 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fachklinik Herzogenaurach (szakmai továbbképzést végzô klinika); Herzogenaurach (Németország) 

  

Időtartam 1997. 09. 01. - 1997. 09. 01.  

Végzettség / képesítés AG-Orthopädische Manuelle Therapie: Schulterbehnadlung in der MTT (manuál terápia: könyök 
kezelése) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A könyök anatómiája és biomechanikája valamint kórképeinek manuál terápiás kezelése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Threapie (szakmai továbbképzést végzô 
manuálterápiás egyesület); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1997. 06. 23. - 1997. 06. 23.  

Végzettség / képesítés AG-Orthopädische Manuelle Therapie:Hand Untersuchung und Behandlung (kéz vizsgálata és 
kezelése) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A kéz anatómiai felépítése és biomechanikája valamint kórképeinek kezelése. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Threapie (szakmai továbbképzést végzô 
manuálterápiás egyesület); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1996. 07. 29. - 1996. 07. 29.  

Végzettség / képesítés AG-Orthopädische Manuelle Therapie: Schulterbehnadlung in der MTT (manuál terápia: vállkezelés 
sportfizioterápiával) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A váll kezelésének lehetôségei sportfizioterápiás eszközökkel. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Threapie (szakmai továbbképzést végzô 
manuálterápiás egyesület); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1996. 07. 05. - 1996. 07. 07.  

Végzettség / képesítés Mc Kenzie B 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Nyaki és háti gerincoszlop (elsôsorban discusproblémák) konzervatív kezelési módszere. A tanfolyam 
a nemzetközi Mc Kenzie Intézet által elismert képzés. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  



Időtartam 1996. 02. 16. - 1996. 02. 19.  

Végzettség / képesítés Mc Kenzie A 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Lumbális gerincoszlop (elsôsorban discusproblémák) konzervatív kezelési módszere. A tanfolyam a 
nemzetközi Mc Kenzie Intézet által elismert képzés. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Fort- und Weiterbildungsinstitut der m&i-Klinikgruppe Enzensberg (szakmai továbbképzést végzô 
klinika és továbbképzô központ); Hopfen am See (Németország) 

  

Időtartam 1991. 09. 27. - 1992. 04. 24.  

Végzettség / képesítés Szülés felkészítés, terhes torna 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Magyar Gyógyornászok Társasága (szakmai társaság); Budapest (Magyarország) 

  

Kiegészítő információk Publikációk: 

Amoena Life 2003. November; 20.oldal Kedves Olvasónk! 

Mozgásterápia 2005/1; 24-26.oldal; Új manuál terápia Magyarországon (Mulligan Concept) 

Amoena Life 2005/2. 24.oldal Nyirokérrendszerünk felépítése és mûködése 1. 

Amoena Life 2006/1, 24.oldal Nyiroködéma kialakulása 2. 

Amoena Life 2006/2, 22.oldal Nyiroködéma kezelése 3. 

Amoena Life 2007/1, május; 18.oldal Földi- féle Nyirokterápia 4. Nyiroködéma kezelése 2. rész 

Amoena Life 2007/2, szeptember; 16-17.oldal Földi-féle Nyirokterápia 5. 

Amoena Life 2008/1, április; 20-21.oldal Földi-féle Nyirokterápia 6. 

Amoena Life 2008/2, szeptember; 20-21.oldal Földi-féle Nyirokterápia 7. 

Amonea Life 2009/1 április; 31.oldal Újdonság a nyiroködéma-kezelés területén? Nyiroktape 

Fizioterápia 2010. XIX. évfolyam 2. szám 27. oldal; Magyar gyógytornász diploma honosításának 
feltételei Magyarországon  

Amonea Life 2010/2011 2. szám / március; 27.oldal Hazai tapasztalatok, újdonságok, megelôzés 

Fizioterápia 2011. XX. évfolyam 1. szám 33. oldal, Nyiroktape 

 

Tudományos munkák 

Elôadások: 

A Földi fél Komplex Fizikális Ödémterápia (KFÖ) bemutatása - SZTE Egészségtudományi és 
Szociális Képzési kar Fizioterápiás Tanszék: A szegedi gyógytornászképzés 20. évfordulója 
alkalmából jubileumi tudományos ülést - Szeged 2010. április 16.  

 

A Mulligan manuál terápiás koncepció bemutatása - SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési 
kar Fizioterápiás Tanszék: A szegedi gyógytornászképzés 20. évfordulója alkalmából jubileumi 
tudományos ülést - Szeged 2010. április 16.  

 

Térd- és vállizület környéki akut gyulladásos ödémák optimális kezelése - Földi féle komplex fizikális 
ödématerápia (KFÖ) és Medical Tape Concept (MTC) / Kinesiotape nyiroktape kombinációjával - A 
Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa - Balatonfüred, 2009. szeptember 24-25-26. 

  

 
 
 
 
 


