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DE NK      
2021/2022/I. félév 4. évfolyam Gyógytornász szakirány 

      
Oktatási hét: 2021.09.06-2021.10.15 és 2021.10.25-2021.12.10   
Szakmai hét: 2021.10.18-

2021.10.22     
Munkaszüneti nap: 2021.11.01 

hétfő     

      
1. csop Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8:00-9:00 

8-14. hét 

Pszichiátria Ea 

0-310 

Neuro III. 

Bobath 

gyak.  

1-6. hét (1 

cs) 

FT0-309 

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 

9:00-

10:00 

8-14. hét 

Pszichiátria Ea 

0-310 

Neuro III. 

Bobath 

gyak.  

1-6. hét (1 

cs) 

FT0-309 

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 
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(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

10:00-

11:00 

1,2,4. hét 

Neuro III. Ea. 

0-310 

Elektrodign

osztika 

1-5. hét 

(1cs) 

NI 2  

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 

11:00-

12:00 

1,2,4. hét 

Neuro III. Ea. 

0-310 

Elektrodign

osztika 

1-5. hét 

(1cs) 

NI 2  

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 
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Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 

12:00-

13:00   

8-14. hét 

Pszichiátria 

gyak 

(1cs) 

0-309 

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 
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13:00-

14:00   

8-14. hét 

Pszichiátria 

gyak 

(1cs) 

0-309 

2-3. hét (3); 4-5. hét 

(2); 6-7. hét (1); 8-9. 

hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2); 8-9. 

hét (3); 

Traumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-12. 

hét (4); 13-14. hét 

(2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét 

(3); 6-7. hét (4); 8 és 

11. hét (1); 

Reumatológia dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét 

(1); 6-7. hét (3); 8-9. 

hét (2) 

Rehabilitáció dem. 

gyak. (Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. hét (2); 6-7. 

hét (1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. gyak. 

(Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 6-7. 

hét (2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. hét (3); 6-7. 

hét (4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. hét (1); 6-7. 

hét (3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét (4); 

6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. előadó) 

14:00-

15:00     

1-7. hét Intenzív 

terápia Ea.  

NI 2.emelet 

8-14. hét 

Diplomamunka  

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 

15:00-

16:00     

1-7. hét Intenzív 

terápia Ea.  

NI 2.emelet 

8-14. hét 

Diplomamunka  

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 

16:00-

17:00 

Rehabilitáció 

ea  

5-14. hét                                       

0-310   

1-4. hét Rehabilitáció 

Ea 

5. hét Komplex 

Mozgásszervi Fizter 

Ea. 

TEOKJ – 1-101   

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 

17:00-

18:00 Rehabilitáció 

ea  
  

1-4. hét Rehabilitáció 

Ea 

5. hét Komplex 

Mozgásszervi Fizter 
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5-14. hét                                       

0-310 

Ea. 

TEOKJ – 1-101 

 

 

NI: NK Népegészségügyi Iskola (Kassai u. 26. – Lovardával szemben) 

FT: NK Fizioterápiás Tanszék (Kassai u. 26. – Központi épület, balra) 

TEOK(J): Kassai u. 26. – Központi épület, középen, porta mögött 
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DE NK      
2021/2022/I. félév 4. évfolyam Gyógytornász szakirány 

      
Oktatási hét: 2021.09.06-2021.10.15 és 2021.10.25-2021.12.10   
Szakmai hét: 2021.10.18-2021.10.22    
Munkaszüneti nap: 2021.11.01 hétfő    

      
2. csop Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8:00-9:00 

8-14. hét 

Pszichiátria Ea 

0-310 

8-14. hét 

Pszichiátria gyak 

(2cs)  

0-309 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 

9:00-10:00 

8-14. hét 

Pszichiátria Ea 

0-310 

8-14. hét 

Pszichiátria gyak 

(2cs)  

0-309 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 
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(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 

10:00-11:00 

1,2,4. hét 

Neuro III. Ea. 

0-310 

Neuro III. Bobath 

gyak.  

1-6. hét (2 cs) 

FT0-309 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 
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11:00-12:00 

1,2,4. hét 

Neuro III. Ea. 

0-310 

Neuro III. Bobath 

gyak.  

1-6. hét (2 cs) 

FT0-309 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 

12:00-13:00   

Elektrodignosztika 

8-12. hét (2cs) 

1-303 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 
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Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

13:00-14:00   

Elektrodignosztika 

8-12. hét (2cs) 

1-303 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

9-10. hét (1); 11-

12. hét (4); 13-

14. hét (2)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (3); 4-5. 

hét (2); 6-7. hét 

(1); 8-9. hét (4); 

Neurológia dem. 

gyak. (Klinika) 

2-3. hét (1); 4-5. 

hét (4); 6-7. hét 

(2); 8-9. hét (3); 

Traumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

10-13. hét (3)  

Ortopédia dem. 

gyak. (Klinika)  

2-3. hét (2); 4-5. 

hét (3); 6-7. hét 

(4); 8-9. hét (1); 

Reumatológia 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (4); 4-5. 

hét (1); 6-7. hét 

(3); 8-9. hét (2) 

Rehabilitáció 

dem. gyak. 

(Kenézy) 

2-3. hét (1); 4-5. hét 

(4); 6-7. hét (2)  

Ortopédia dem. gyak. 

(Klinika)  

 

8.00 -10.00 óra 8-11.. 

hét 

Komplex mozgásszervi 

fizter. Ea. 

TEOKJ 1-101 (V. 

előadó) 

14:00-15:00     

1-7. hét Intenzív 

terápia Ea.  

NI 2.emelet 

8-14. hét 

Diplomamunka  

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 

15:00-16:00     

1-7. hét Intenzív 

terápia Ea.  

NI 2.emelet 
 

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 
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8-14. hét 

Diplomamunka 

16:00-17:00 

Rehabilitáció ea  

5-14. hét                                       

0-310   

1-4. hét 

Rehabilitáció Ea 

5. hét Komplex 

Mozgásszervi 

Fizter Ea. 

TEOKJ – 1-101   

2,6,8,13. 

hétEgészségfejl az 

alapell. TEOKJ 1-101 

17:00-18:00 

Rehabilitáció ea  

5-14. hét                                       

0-310   

1-4. hét 

Rehabilitáció Ea 

5. hét Komplex 

Mozgásszervi 

Fizter Ea. 

TEOKJ – 1-101     

 

 

NI: NK Népegészségügyi Iskola (Kassai u. 26. – Lovardával szemben) 

FT: NK Fizioterápiás Tanszék (Kassai u. 26. – Központi épület, balra) 

TEOK(J): Kassai u. 26. – Központi épület, középen, porta mögött 

 

 


