Tájékoztató
a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti
természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
1. MODULVIZSGÁK
1.1. Egészségügyi modul
Jelentkezés
Kizárólag a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu), az „Egészségügyi
alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás” Adatlap eredeti példánya, középiskolai
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, és a vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás postai úton (1444
Budapest, Pf. 270) való beküldésével, illetve személyesen (1085 Budapest, Horánszky utca 15.)
történhet.
1. Jelentkezési lap (valamennyi releváns rovatra vonatkozó, olvasható /elsősorban gépi/ kitöltéssel
és aláírással). Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul”
2. Adatlap eredeti példánya (Egészségügyi alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás)
3. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány esetén
honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles
fordítása is).
4. A vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.
A jelentkezési lapon az E-mail cím olvasható megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt)
feltétlenül szükséges.
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt áll
módunkban befogadni.
Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással.
Kedvezményezett neve:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF)
Bankszámlaszáma:
Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, EÜM/hónap
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.
A vizsgadíj 2018. évben 24.500.- Ft
A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) intézményünknek nem
áll módjában visszatéríteni.
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont,
tudnivalók).
A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:
 személyi igazolványát
 eredeti középiskolai bizonyítványát
Intézményünk a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést.
Szakfelelős:
E-mail:
Telefon:

Tegez Ferencné
tgymodulvizsga@aeek.hu; tegez.ingeborg@aeek.hu;
06-1/919-0343/189 mellék

Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel.: +36/1/919-0343 Fax: +36/1/338-3944 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014

1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek
Jelentkezés
Kizárólag a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu), az „Általános
természetgyógyászati ismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás” Adatlap eredeti példánya,
középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, és a vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás
postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) való beküldésével, illetve személyesen (1085 Budapest,
Horánszky utca 15.) történhet.
1. Jelentkezési lap (valamennyi releváns rovatra vonatkozó, olvasható /elsősorban gépi/
kitöltéssel és aláírással). Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”
2. Adatlap eredeti példánya (Általános természetgyógyászati ismeretek tanfolyam elvégzéséről
szóló igazolás)
3. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány
esetén honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi
hiteles fordítása is).
4. A vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.

A jelentkezési lapon az E-mail cím olvasható megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt)
feltétlenül szükséges.
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt áll
módunkban befogadni.
Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással.
Kedvezményezett neve:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF)
Bankszámlaszáma:
Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, TGY/hónap.
Az átutalásról szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell.
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.
A vizsgadíj 2018. évben 24.500.- Ft
A befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) intézményünknek nem
áll módjában visszatéríteni.
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont,
tudnivalók).
A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:
 személyi igazolványát
 eredeti középiskolai bizonyítványát
Intézményünk a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést.
Szakfelelős:
E-mail:
Telefon:

Vonák Barbara
tgymodulvizsga@aeek.hu; vonak.barbara@aeek.hu;
06-1/919-0343/184 mellék
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Általános információk
A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő
jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az Egészségügyi és az Általános természetgyógyászati ismeretek modulvizsgákra külön-külön kell a
jelentkezési dokumentációt beadni. A vizsgázó, amennyiben az adott hónapban mindkét modulból
kíván vizsgát tenni, a jelentkezési lapokon ezt tüntesse fel.

Jelentkezési határidő
2017. november 15.
2018. január 15.
2018. március 15.
2018. június 15.
2018. augusztus 15.

Írásbeli vizsga időpontja
2018. február 13-14.
2018. április 4-5.
2018. június 6-7.
2018. szeptember 12-13.
2018. november 13-14.

Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyászati ismeretek
modulvizsgákat követően lehetséges.
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2. SZAKMAI VIZSGÁK

Jelentkezés
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül, hiánytalanul beérkezett jelentkezési dokumentációt áll
módunkban befogadni, mely megküldhető postai úton (1444 Budapest, Pf. 270), vagy személyesen
(1085 Budapest, Horánszky utca 15.).

A jelentkezési dokumentáció mellékletei:
1. Jelentkezési lap valamennyi releváns rovatra vonatkozó, olvasható (elsősorban gépi)
kitöltéssel és aláírással. Szak megnevezése rovatban kérjük azt a szakot feltüntetni, amelyből
vizsgát kíván tenni. (letölthető: www.enkk.hu)
2. Adatlap eredeti példánya (Szakmai tanfolyam elvégzéséről, befejezéséről szóló igazolás)
(letölthető: www.enkk.hu)
3. Gyakorlati igazolás/Nyilatkozat-ok eredeti példánya (Akupresszőr (AKU), Alternatív mozgásés masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF)
szakok esetén az előírt gyakorlatok letöltésének igazolása.) (letölthető: www.enkk.hu)
4. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány
esetén honosítási dokumentum, és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi
hiteles fordítása is).
5. Egészségügyi modul és természetgyógyászati modul vizsgákról szóló igazolás/értesítés
másolatok.
6. A vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.

Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma/oklevél
másolata, mely kizárólag egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai,
agrártudományi szakirányú a jelentkezési anyag részét képezi. A „Megélt gyökeres életmódváltás
legalább egyéves saját élményű tapasztalat” című - esettanulmány készítése, elektronikus úton történő
megküldése az írásbeli vizsgarészre, valamint papír alapú beadása legkésőbb az írásbeli vizsgarészre
(max. 2 gépelt oldal).
Reflexológus (REF) szak esetében „Esettanulmány készítése egy betegről, amelyben a képzési
programon elsajátított holisztikus szemlélet tükröződik (állapotfelmérés, terápiák idevonatkozó részei,
nyomonkövetés).” Esettanulmány elektronikus úton történő megküldése az írásbeli vizsgarészre,
valamint papír alapú beadása legkésőbb a szóbeli/gyakorlati vizsgarészre.
Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése, elektronikus úton történő megküldése az
első vizsgatevékenységet megelőzően 7 nappal, valamint papír alapú beadása legkésőbb a szóbeli
vizsgarészre.
Az egészségügyi modulvizsga alóli felmentés abban az esetben jár, ha a vizsgára jelentkező államilag
elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az ÁEEK EFF által vezetett Egészségügyi
Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel. Ebben az esetben az egészségügyi
végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél/diploma másolatot szükséges csatolni.
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A jelentkezési lapon az E-mail cím olvasható megadása (elektronikus úton történő értesítés miatt)
feltétlenül szükséges.

Szakok – vizsgadíj:
Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:

szak

vizsgadíj 2018. évre

szakfelelős

AKUPRESSZŐR (AKU)

48.900 Ft

Czető Ágnes

ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS
MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM)

49.100 Ft

Czető Ágnes

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT)

42.500 Ft
+ tábor díja

Czető Ágnes

REFLEXOLÓGUS (REF)

54.400 Ft

Vasasné Juhász Éva

vizsgadíj 2018. évre

szakfelelős

40.900 Ft
44.600 Ft
46.000 Ft
45.800 Ft
42.700 Ft
44.600 Ft

Czető Ágnes
Czető Ágnes
Czető Ágnes
Vasasné Juhász Éva
Czető Ágnes
Czető Ágnes

Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak
ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI)
BIOENERGETIKUS (BIO)
FITOTERAPEUTA (FIT)
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA)
KINEZIOLÓGUS (KIM)
SZEMTRÉNER (SZT)
Szakfelelősök elérhetősége:
Szakfelelős:
E-mail:
Telefon:

Czető Ágnes
termeszetgyogyaszat@aeek.hu; czeto.agnes@aeek.hu;
06-1/919-3334

Szakfelelős:
E-mail:
Telefon:

Vasasné Juhász Éva
termeszetgyogyaszat@aeek.hu; juhasz.eva@aeek.hu;
06-1/919-0343/128 mellék

Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással.
Kedvezményezett neve:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF)
Bankszámlaszáma:
Magyar Államkincstár 10032000-01490576-00000000
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, szak megnevezése.
Az átutalásról szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell.
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor.
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A szakmai vizsgán (annak megkezdése feltételeként) minden vizsgarész alkalmával a vizsgázónak be
kell mutatnia:
 személyi igazolványát
 eredeti középiskolai bizonyítványát
 Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló
diploma/oklevél másolatát
Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje:
Jelentkezési dokumentáció
beérkezési határideje
2017. december 10.
2018. március 10.
2018. július 10.

2018. évi vizsgaidőszakok
I. tavaszi (március-április)
II. nyári (június-július)
III. őszi (október-november)
Általános információk






Kizárólag a jelentkezési határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra
vonatkozóan olvashatóan) kitöltött Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési
dokumentációt áll módunkban befogadni.
A vizsgaszervező elektronikus úton, a jelentkezési lapon megadott e-mail címen tájékoztatja a
vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, tudnivalók) az első vizsgatevékenység előtt
legalább 15 nappal.
Ugyanazon vizsgaidőszakban több természetgyógyászati szakmai vizsgára történő
jelentkezéskor - hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával - külön-külön kell
jelentkezni.
Gyakorlati igazolás és/vagy Adatlap, kizárólag az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi
Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) által kiadott www.enkk.hu honlapunkról
letölthető) dokumentumon nyújtható be.
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni.
Tájékoztató a 2017. őszi szakmai vizsgák időpontjairól

Szak

Írásbeli vizsga időpont

Szóbeli/gyakorlati vizsga időpont

ÉTT 1/2017.
AFI 1/2017.
BIO 1/2017.
KIM 4/2017.
ÉTT 2/2017.
AKU 2/2017.
AKU 3/2017.
REF 5/2017.
REF 6/2017.
AMM 3/2017.
FIT 6/2017.
FIT 7/2017.
FIT 8/2017.
FÜA 4/2017.
FÜA 5/2017.

2017.10.06.
2017.10.06.
2017.10.06.
2017.10.06.
2017.10.06.
2017.10.06.
2017.10.06.
-

2017.10.10-12.
2017.10.18.
2017.10.18.
2017.10.19.
2017.10.24-26.
2017.11.06.
2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.09.
2017.11.13.
2017.11.14.
2017.11.20.
2017.11.21.
2017.11.22.
2017.11.23.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.
Budapest, 2017.09.07.
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