Tájékoztató
a természetgyógyásza tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerin
természetgyógyásza vizsgákra történő jelentkezésről
1. MODULVIZSGÁK
1.1. Egészségügyi modul
1.1.1. Jelentkezés
A jelentkezés kizárólag a kitöltö& és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu),
középiskolai előképze&séget igazoló bizonyítvány másolata, az Egészségügyi alapismeretek
tanfolyam elvégzéséről szóló ADATLAP erede példánya és a vizsgadíj átutalásáról szóló
igazolás postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) történő beküldésével, vagy személyes (1085
Budapest, Horánszky utca 24.) benyújtásával történik.
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul”
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés mia&)
feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkeze6 jelentkezési dokumentációt
áll módunkban befogadni!
1.1.2. Jelentkezési lap mellékletei:





11/1997. (V.28.) NM rendeletben előírt tanfolyam teljesítésének honlapunkról
letölthető (www.enkk.hu) formanyomtatványon /ADATLAP erede példánya Vizsgaszabályzat melléklete/ történő igazolása.
Középiskolai előképze6séget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány
esetén honosítási dokumentum, és annak hiteles fordítása is).
Vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.

A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell
mutatnia:
 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,
 erede középiskolai előképze6ségét igazoló bizonyítványát.
1.1.3. Vizsgadíj
Vizsgadíj be@zetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményeze& neve: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00285788-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérjük átutalni!
(IBAN HU 28 1003 2000 0028 5788 000 000 SWIFT kód: HUSTHUHB)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: vizsgázó neve, EÜM/hónap
Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megIzetését követően kerül sor.
A vizsgadíj a 2016. évben 24.500.- Ft
A be@zete6 vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg)
intézményünknek nem áll módjában visszatéríteni!
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24. Tel.: +36/1/411-3767 Fax: +36/1/411-3768 E-mail: oktatas@enkk.hu
Felnő&képzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014

1.2. Általános természetgyógyásza ismeretek modul
1.2.1. Jelentkezés
A jelentkezés kizárólag a kitöltö& és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu),
középiskolai
előképze&séget
igazoló
bizonyítvány
másolata,
az
Általános
természetgyógyásza ismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló erede ADATLAP (tartalmazza
az 5 napos sajátélményű, bentlakásos életmód-táborról szóló igazolást), a vizsgadíj
átutalásáról szóló igazolás postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) történő beküldésével, vagy
személyes (1085 Budapest, Horánszky utca 24.) benyújtásával történik.
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés mia&)
feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkeze6 jelentkezési dokumentációt
áll módunkban befogadni!
1.2.2. Jelentkezési lap mellékletei:





11/1997. (V.28.) NM rendeletben előírt tanfolyam és az 5 napos sajátélményű,
bentlakásos életmód-tábor teljesítésének honlapunkról letölthető (www.enkk.hu)
formanyomtatványon /ADATLAP erede példánya - Vizsgaszabályzat melléklete/ történő
igazolása.
Középiskolai előképze6séget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány
esetén honosítási dokumentum, és annak hiteles fordítása is).
Vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.

A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell
mutatnia:
 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,
 erede középiskolai előképze6ségét igazoló bizonyítványát.
1.2.3. Vizsgadíj
Vizsgadíj be@zetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményeze& neve: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00285788-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérjük átutalni!
(IBAN HU 28 1003 2000 0028 5788 000 000 SWIFT kód: HUSTHUHB)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: vizsgázó neve, TGY/hónap.
Az átutalásról szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell.
Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megIzetését követően kerül sor.
A vizsgadíj a 2016. évben 24.500.- Ft
A be@zete6 vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg)
intézményünknek nem áll módjában visszatéríteni!

1.3. Modulvizsga általános információk
A jelentkezési határidőn túl beérkeze& jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára
történő jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az Egészségügyi és az Általános természetgyógyásza ismeretek modulvizsgákra külön-külön
kell a jelentkezési dokumentációt beadni. A vizsgázó, amennyiben az ado& hónapban
mindkét modulból kíván vizsgát tenni, a jelentkezési lapokon ezt tüntesse fel.
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín,
időpont, tudnivalók).
Intézményünk a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést.
Jelentkezési határidő
lejárt
lejárt
lejárt
lejárt
lejárt
2016. április 15.
2016. június 15.
2016. július 15.
2016. augusztus 15.
2016. október 15.
2016. november 15.
2016. december 15.

Írásbeli vizsga időpontja
2016. február 24-25.
2016. március 21-22.
2016. április20-21.
2016. május 25-26.
2016. június 15-16.
2016. július 11-12.
2016. szeptember 21-22.
2016. október 19-20.
2016. november 16-17.
2017. január 18-19.
2017. február 22-23.
2017. március 22-23.

1.4. Modulvizsga halasztása
Modulvizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megIzetése ellenében és a
vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a
jelentkezési határidő még nem járt le.
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyásza
ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges!

2. SZAKMAI VIZSGÁK
2.1. Jelentkezés
A jelentkezés kizárólag a kitöltö& és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu),
középiskolai előképze&séget igazoló bizonyítvány másolata, az Egészségügyi és Általános
természetgyógyásza modul vizsgákról szóló igazolás/értesítés másolatok és a vizsgadíj
átutalásáról szóló erede igazolás postai úton (1444 Budapest, Pf. 270) történő beküldésével,
vagy személyes (1085 Budapest, Horánszky utca 24.) benyújtásával történik.
A jelentkezési lapon az e-mail cím megadása (elektronikus úton történő értesítés mia&)
feltétlenül szükséges!
Kizárólag a jelentkezési határidőn belül hiánytalanul beérkeze6 jelentkezési dokumentációt
áll módunkban befogadni!

2.2. Jelentkezési lap mellékletei:
 Egészségügyi és Általános természetgyógyásza modulvizsgákról szóló igazolás/értesítés
másolatok (A papíralapú modul igazolások megküldésére kizárólag a 2013. január 1-t
megelőzően teljesíte& modulvizsgák esetében van szükség!).
 11/1997. (V.28.) NM rendeletben előírt képzési program elméle blokk teljesítésének
honlapunkról letölthető (www.enkk.hu) formanyomtatványon /ADATLAP erede
példánya - Vizsgaszabályzat 2. sz. melléklet/ történő igazolása.
 Középiskolai előképze6séget igazoló bizonyítvány másolata (külföldi bizonyítvány esetén
honosítási dokumentum, és annak hiteles fordítása is).
 Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: felsőfokú végze&séget igazoló
diploma/oklevél másolata (egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői,
teológiai, agrártudományi szakirányú).
 Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: „Megélt gyökeres életmódváltás
legalább egyéves saját élményű tapasztalat” című – ese&anulmány.
 Akupresszőr (AKU), AlternaUv Mozgás- és masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó
és terapeuta (ÉTT), ReWexológus (REF) szakok 11/1997. (V.28.) NM rendeletben előírt
gyakorlatok letöltését igazoló (Vizsgaszabályzat vonatkozó 3. sz. melléklet szerin) releváns
Gyakorla igazolás és Oktatói Nyilatkozat erede példánya.
 Vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás.
A vizsga alkalmával (a vizsga megkezdésének feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:
 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát,
 erede középiskolai előképze6ségét igazoló bizonyítványát,
 Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében: erede felsőfokú végze6séget
igazoló diplomáját/oklevelét.
2.3. Vizsgadíj
Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorla) álló vizsgák:
szak
AKUPRESSZŐR (AKU)
ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM)
ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT)
REFLEXOLÓGUS (REF)

vizsgadíj
48.900 Ft
49.100 Ft
42.500 Ft + tábor díja
54.400 Ft

Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorla) álló vizsgák:
szak
ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI)
BIOENERGETIKUS (BIO)
FITOTERAPEUTA (FIT)
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA)
KINEZIOLÓGUS (KIM)
SZEMTRÉNER (SZT)

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

Vizsgadíj be@zetése a jelentkezési határidőt megelőzően banki átutalással történjen.
Kedvezményeze& neve: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00285788-00000000
Külföldről is a pontos forint összeget kérjük átutalni!
(IBAN HU 28 1003 2000 0028 5788 000 000 SWIFT kód: HUSTHUHB)
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: vizsgázó neve, szak megnevezése.
Az átutalásról szóló igazolást a jelentkezési anyaghoz csatolni kell.
Vizsgadíj-számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megIzetését követően kerül sor.
A be@zete6 vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg)
intézményünknek nem áll módjában visszatéríteni!
2.4. Szakmai vizsga általános információk
A jelentkezési határidőn túl beérkeze& jelentkezési dokumentációt a következő
vizsgaidőszakra vonatkozó jelentkezésként kezeli intézményünk.
Az egyes természetgyógyásza szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció
benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Jelentkezés, Gyakorla és/vagy képzési igazolás, nyilatkozat kizárólag az ENKK Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ által kiado& (www.enkk.hu honlapról letölthető)
dokumentumon nyújtható be.
Jelentkezési határidő
lejárt
2016. július 10.
2016. december 10.

2016. nyár – 2017. tavasz vizsgaidőszakok
2016. nyár (június-július)
2016. ősz (október-november)
2017. év tavasz

2.5. Szakmai vizsga halasztása
Szakmai vizsga halasztása külön kérelemre, 10.000,-Ft halasztási díj megIzetése ellenében és
a vizsgázó által – kérelmében - megjelölt olyan vizsgaidőszakra történhet, amely esetében a
jelentkezési határidő még nem járt le.
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi és Általános természetgyógyásza
ismeretek modulvizsgákat követően lehetséges!
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes!

