
 

 

Egészségügyi Képzési Főosztály 
1085 Budapest, Horánszky utca 15.      Tel.: +36/1/919-0343      Fax: +36/1/338-3944      E-mail: oktatas@okfo.gov.hu 

Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014                   
 

Tájékoztató 
a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló  

11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti  
természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 

 
1. MODULVIZSGÁK  

1.1. Egészségügyi alapismeretek 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). Egyéb, korábban letöltött jelentkezési lap nem fogadható el (ETI, GYEMSZI, ENKK, 

ÁEEK). 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, vagy főiskolai/egyetemi 

végzettséget igazoló oklevél másolata, vagy a végzettséget igazoló egyéb dokumentum másolata 

(külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy a bizonyítvány 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által hitelesített 

bizonyítvány másolat). 

4. A vizsgadíj átutalásáról szóló banki bizonylat. 

 

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:  Országos Kórházi Főigazgatóság 

  Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság  
Bankszámlaszáma:   Magyar Államkincstár 10032000-00362241-00000000  
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni.  
Külföldi utalás esetén:    IBAN: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000 
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, EÜM/hónap 
Az átutalásról szóló banki bizonylatot a jelentkezési anyaghoz csatolni kell. 
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor. 
A vizsgadíj 24 500 Ft 
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, 
tudnivalók).  
 
A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:  

 érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél, vagy érvényes 
vezetői engedély 

 középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, vagy főiskolai/egyetemi 
végzettséget igazoló oklevél (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti 
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elismerési vagy honosítási okirat vagy a bizonyítvány Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által hitelesített 
bizonyítvány másolat) 

 
Intézményünk a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést.  
 
Szakfelelős:  Kassai Csilla 
E-mail:   kassai.csilla@okfo.gov.hu; tgymodulvizsga@okfo.gov.hu;  
Telefon: 06-1/919-0343/189 mellék 

 
 
1.2. Természetgyógyászati alapismeretek modul 
 

Jelentkezés 
 
Kizárólag a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap (letölthető: www.enkk.hu), a „Természetgyógyászati 
alapismeretek tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás” Adatlap eredeti példánya, középiskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, és a vizsgadíj átutalásáról szóló banki bizonylat 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). Egyéb, korábban letöltött jelentkezési lap nem fogadható el (ETI, 

GYEMSZI, ENKK, ÁEEK). Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”  

2. Adatlap eredeti példánya (Természetgyógyászati alapismeretek tanfolyam és az öt napos 

bentlakásos életmódtábor elvégzéséről szóló igazolás) 

3. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, vagy főiskolai/egyetemi 

végzettséget igazoló oklevél másolata, vagy a végzettséget igazoló egyéb dokumentum 

másolata (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy 

a bizonyítvány Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző 

által hitelesített bizonyítvány másolat). 

4. A vizsgadíj átutalásáról szóló banki bizonylat. 

 

 
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:  Országos Kórházi Főigazgatóság 

  Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság  
Bankszámlaszáma:   Magyar Államkincstár 10032000-00362241-00000000  
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni. 
Külföldi utalás esetén:    IBAN: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000 
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, TGY/hónap. 
Az átutalásról szóló banki bizonylatot a jelentkezési anyaghoz csatolni kell. 
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására és átadására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor. 
A vizsgadíj 24 500 Ft 
 
A vizsgaszervező elektronikus úton tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről (helyszín, időpont, 
tudnivalók).  
 
A modulvizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) a vizsgázónak be kell mutatnia:  

mailto:kassai.csilla@okfo.gov.hu
mailto:tgymodulvizsga@okfo.gov.hu
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 érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél, vagy érvényes 
vezetői engedély 

 középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, vagy főiskolai/egyetemi 
végzettséget igazoló oklevél (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti 
elismerési vagy honosítási okirat vagy a bizonyítvány Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által hitelesített 
bizonyítvány másolat) 

Intézményünk a modulvizsga eredményéről postai úton küld értesítést.  
 
Szakfelelős:  Heller Judit 
E-mail:   heller.judit@okfo.gov.hu; tgymodulvizsga@okfo.gov.hu;  
Telefon: 06-1/919-0343/285 mellék 
 
 
 
Általános információk  
 
A jelentkezési határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő 
jelentkezésként kezeli intézményünk.  
Az Egészségügyi alapismeretek és a Természetgyógyászati alapismeretek 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.  
 
2020. szeptember 1-től kezdődő képzések esetén csak a Felnőttképzők Nyilvántartási Rendszerébe 
bejelentett képző intézmény által kiállított adatlapon fogadjuk el a tanfolyam igazolását.  
A felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (far.nive.hu) tájékozódhat a fenti képző intézmények 
nyilvántartásáról. 
 
 
 

Jelentkezési határidő Írásbeli vizsga tervezett időpontja 

2020. november 15. 2021. február 10-11. helyett, 2021. június 2-21. * 

2021. január 15. 2021. április 7-8. helyett,        2021. június 2-21. * 

2021. március 15. 2021. június 2-3. helyett,        2021. június 2-21. * 

2021. június 15. 2021. szeptember 8-9. 

2021. augusztus 15. 2021. november 10-11. 

2021. november 15. 2022. február 9-10. 

2022. január 15. 2022. április 6-7. 

2022. március 15. 2022. június 1-2. 

2022. június 15. 2022. szeptember 7-8. 

2022. augusztus 15. 2022. november 9-10. 

 
Szakmai vizsgát tenni kizárólag sikeres Egészségügyi alapismeretek és Természetgyógyászati 
alapismeretek modulvizsgákat követően lehetséges.  
 

* Figyelem változás! 

 2021. évben az alapmodul vizsgák esetében a februári és áprilisi vizsgaidőszak nem kerül 
megszervezésre. 

 A februári és áprilisi vizsgákra beküldött alapmodul vizsga jelentkezési anyagok a soron 
következő vizsgaidőszakra kerülnek áthelyezésre. 

 2021. június 2-21-ig a jelentkezők létszámától függően, kettőnél több vizsganap kerül 
kijelölésre, mely érinthet szombati napot is. Kérjük ennek szíves tudomásul vételét. 

  

mailto:heller.judit@okfo.gov.hu
mailto:tgymodulvizsga@okfo.gov.hu
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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. Egyéb, korábban letöltött jelentkezési lap nem fogadható el (ETI, 

GYEMSZI, ENKK, ÁEEK). Szak megnevezése rovatban kérjük azt a szakot feltüntetni, amelyből 

vizsgát kíván tenni.  

2. Adatlap eredeti példánya (Szakmai tanfolyam elvégzéséről, befejezéséről szóló igazolás)  

3. Gyakorlati igazolás eredeti példánya (Akupresszőr (AKU), Alternatív mozgás- és 

masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF) szakok 

esetén az előírt gyakorlatok letöltésének igazolása.)  

4. Az előírt középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, vagy főiskolai/egyetemi 

végzettséget igazoló oklevél másolata, vagy a végzettséget igazoló egyéb dokumentum 

másolata (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy 

a bizonyítvány Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző 

által hitelesített bizonyítvány másolat). 

5. Egészségügyi alapismeretek modul és természetgyógyászati alapismeretek modul vizsgákról 
szóló igazolás/értesítés másolatok.  

6. A vizsgadíj átutalásáról szóló banki bizonylat. 
 

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 

Esettanulmány tartalmi és formai követelményei: 06/2020. Főigazgató-helyettesi utasítás 

Vizsgaszabályzat a természetgyógyászati tevékenységek jogszabály szerint előírt vizsgáihoz 5. számú 

melléklete 

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 vizsgarész időpontját megelőző 10 nappal. 

Esettanulmány tartalmi és formai követelményei: 06/2020. Főigazgató-helyettesi utasítás 

Vizsgaszabályzat a természetgyógyászati tevékenységek jogszabály szerint előírt vizsgáihoz 5. számú 

melléklete 

Szemtréner (SZT) szak esetében esettanulmány készítése a dokumentált esetekről, elektronikus úton 

történő megküldése az első vizsgatevékenységet megelőzően 7 nappal, valamint papír alapú beadása 

legkésőbb a szóbeli vizsgarészre. 

Esettanulmány tartalmi és formai követelményei: 06/2020. Főigazgató-helyettesi utasítás 

Vizsgaszabályzat a természetgyógyászati tevékenységek jogszabály szerint előírt vizsgáihoz 5. számú 

melléklete  

Az egészségügyi alapismeretek modulvizsga alóli felmentés abban az esetben jár, ha a vizsgára 

jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az OKFŐ által vezetett 
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Egészségügyi Szakdolgozók Országos Alapnyilvántartásában szerepel. Ebben az esetben az 

egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél/diploma másolatot szükséges csatolni. 

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 

részvizsgadíj 

(javító vizsga 

esetén) 

szakfelelős 

AKUPRESSZŐR (AKU) 50 000 Ft 30 000 Ft Czető Ágnes 

ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS 

MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM) 
50 000 Ft 30 000 Ft Czető Ágnes 

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT) 
43 000 Ft  

+ tábor díja 
25 800 Ft Czető Ágnes 

REFLEXOLÓGUS (REF) 50 000 Ft 30 000 Ft Vasasné Juhász Éva 

 

Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák: 

szak vizsgadíj  részvizsgadíj szakfelelős 

ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI)  45 000 Ft 27 000 Ft Czető Ágnes 

BIOENERGETIKUS (BIO) 45 000 Ft 27 000 Ft Czető Ágnes 

FITOTERAPEUTA (FIT)  47 000 Ft 28 200 Ft Heller Judit 

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA)  47 000 Ft 28 200 Ft Vasasné Juhász Éva 

KINEZIOLÓGUS (KIM) 47 000 Ft 28 200 Ft Czető Ágnes 

SZEMTRÉNER (SZT) 45 000 Ft 27 000 Ft Czető Ágnes 
 

Szakfelelősök elérhetősége: 
 
Szakfelelős:  Czető Ágnes 
E-mail:   czeto.agnes@okfo.gov.hu; termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu;  
Telefon: 06-1/919-3334 
 
Szakfelelős:  Heller Judit 
E-mail:   heller.judit@okfo.gov.hu; termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu; 
Telefon: 06-1/919-0343/285 mellék 
 
Szakfelelős:  Vasasné Juhász Éva 
E-mail:   juhasz.eva@okfo.gov.hu; termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu;  
Telefon: 06-1/919-0343/150 mellék 
 
Vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő előtt történik banki átutalással. 
Kedvezményezett neve:  Országos Kórházi Főigazgatóság 

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság  
Bankszámlaszáma:   Magyar Államkincstár 10032000-00362241-00000000  
Belföldi/Külföldi utalás esetén a pontos összeget kérjük befizetni. 
Külföldi utalás esetén:    IBAN: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000 

mailto:czeto.agnes@okfo.gov.hu
mailto:termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu
mailto:heller.judit@okfo.gov.hu
mailto:termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu
mailto:juhasz.eva@okfo.gov.hu
mailto:termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu
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A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: vizsgázó neve, szak megnevezése. 
Az átutalásról szóló banki bizonylatot a jelentkezési anyaghoz csatolni kell. 
Vizsgadíjról szóló számla kiállítására, a vizsgadíj megfizetését követően kerül sor. 
 

A szakmai vizsgán (annak megkezdése feltételeként) minden vizsgarész alkalmával a vizsgázónak be 
kell mutatnia: 

 érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél, vagy érvényes vezetői engedély 

 középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, vagy főiskolai/egyetemi végzettséget igazoló 
oklevél (külföldi érettségi bizonyítvány esetén eredeti elismerési vagy honosítási okirat vagy a 
bizonyítvány Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítása vagy a közjegyző által 
hitelesített bizonyítvány másolat) 

 Életmód- tanácsadó és terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló oklevél/ 
diploma (egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, 
agrártudományi) 

 
Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje: 
 

 2021-2022. évi vizsgaidőszakok 
Jelentkezési dokumentáció 

beérkezési határideje 

I. tavaszi (2021. március-április) helyett, 2021. június-július * 2020. december 10. 

II. nyári (2021. június-július) 2021. március 10. 

III. őszi (2021. október-november) 2021. július 10. helyett, 2021. augusztus 10. 

I. tavaszi (2022. március-április)  2021. december 10. 

II. nyári (2022. június-július) 2022. március 10. 

III. őszi (2022. október-november) 2022. július 10.  

 

* Figyelem változás! 

 2021. évben a tavaszi (március-áprilisi) szakmai vizsgák nem kerülnek megszervezésre. 
 A tavaszi vizsgaidőszakra beküldött szakmai vizsga jelentkezési anyagok a soron következő 

vizsgaidőszakra kerülnek áthelyezésre. 
 

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 Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által 
kiadott, honlapról letölthető dokumentumon nyújtható be. 

 2020. szeptember 1-től kezdődő képzések esetén csak a Felnőttképzők Nyilvántartási 
Rendszerébe bejelentett képző intézmény által kiállított adatlapon fogadjuk el a tanfolyam 
igazolását.  

 A felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (far.nive.hu) tájékozódhat a fenti képző 
intézmények nyilvántartásáról. 
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A 2021. június-júliusi szakmai vizsgák tervezett időpontjai: 

SZAK/ 

vizsgacsoport 
Vizsga napja 

1.  TGY. SZAKMAI ÍRÁSBELI 

VIZSGA 

2021.06.01. Kedd 

 
2.  BIO 1/2021. 2021.06.10. Csütörtök  

 
3.  AKU 1/2021. 2021.06.17. Csütörtök  

4.  AMM 1/2021. 2021.06.22. Kedd  

5.  KIM 1/2021. 2021.06.24. Csütörtök  

6.  FÜA 1/2021. 2021.06.28. Hétfő  

7.  FÜA 2/2021. 2021.06.29. Kedd  

8.  FÜA 3/2021. 2021.06.30. Szerda  

9.  KIM 2/2021. 2021.06.28. Hétfő  

10.  KIM 3/2021. 2021.06.29. Kedd  

11.  KIM 4/2021. 2021.06.30. Szerda  

12.  KIM 5/2021. 2021.07.01. Csütörtök  

13.  REF 1/2021. 2021.07.05. Hétfő  

14.  REF 2/2021. 2021.07.06. Kedd  

15.  FIT 1/2021. 2021.07.05. Hétfő  

16.  FIT 2/2021. 2021.07.06. Kedd  

17.  FIT 3/2021. 2021.07.07. Szerda 

18.  FIT 4/2021. 2021.07.08. Csütörtök  

19.  FIT 5/2021. 2021.07.12. Hétfő  

20.  AFI 1/2021. 2021.07.14. Szerda  

21.  ÉTT 1/2021 2021.07.19-20-21.  

Hétfő – Kedd – Szerda 

  

 
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. 
 
Budapest, 2021.04.28. 


