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 természetgyógyászok számára
Vizsgaszervező:

Kassai Csilla (kassai.csilla@gyemszi.hu, 06/1/429-4097/229 m.)

Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” egészségügyi alapismeretek képzés elvégzéséről eredeti példány
2. Érettségi bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése:

Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „EÜ modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!

Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és érettségi bizonyítvány
másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.

Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát eljuttatja a Jelentkezőnek.
Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

Vizsgadíj:
• 2015. január, február, márciusi vizsgákra: 22.300.- Ft
• 2015. április-november közötti vizsgákra vonatkozó vizsgadíjat honlapunkon tesszük
közzé!
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.
Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

1.2. Természetgyógyászati alapismeretek
Vizsgaszervező:

Czető Ágnes (czeto.agnes@gyemszi.hu, 06/1-411-3765)

Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Jelentkezési lap mellékletei:
1. „Adatlap” természetgyógyászati alapismeretek képzés elvégzéséről és 5 napos, saját
élményű bentlakásos életmódtáborban való részvételről eredeti példány
2. Érettségi bizonyítvány másolata
Jelentkezési lap kitöltése:

Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük feltüntetni: „TGY modul”
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!

Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és két mellékletéből (Adatlap eredeti példány és érettségi bizonyítvány
másolat) álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban befogadni!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.

Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát eljuttatja a Jelentkezőnek.
Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
Vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

Vizsgadíj:
• 2015. január, február, márciusi vizsgákra: 22.300.- Ft
• 2015. április-november közötti vizsgákra vonatkozó vizsgadíjat honlapunkon tesszük
közzé!
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsga alkalmával (annak megkezdése feltételeként) be kell
mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti érettségi bizonyítványát
Sikeres modulvizsgáról értesítést küldünk.

Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

1.3. Modulvizsgák időpontjai, jelentkezés beérkezési határideje

Szak/Oktatásszervező

Egészségügyi
alapismeretek modul
Kassai Csilla
kassai.csilla@gyemszi.hu
06/1/429-4097/229 m.

Írásbeli vizsga időpontjai
2015. évben

Jelentkezési
dokumentáció
beérkezési határideje

2015. január 29-30.

2014. október 31.

2015. február 19-20.

2014. november 15.

2015. március 19-20.

2014. december 15.

2015. április 23-24.

2015. január 15.

2015. május 21-22.

2015. február 15.

2015. június 18-19.
Természetgyógyászati
2015. július 23-24.
alapismeretek modul
Czető Ágnes
2015. szeptember 17-18.
czeto.agnes@gyemszi.hu
2015. október 15-16.
06/1-411-3765
2015. november 19-20.

2015. március 15.
2015. április 15.
2015. június 15.
2015. augusztus 15.
2015. szeptember 15.

Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgára történő
jelentkezésként kezeljük!
A modulvizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció benyújtásával) külön-külön kell
jelentkezni! Egészségügyi és Természetgyógyászati modulvizsgák párhuzamosan zajlanak.
Amennyiben az adott hónapban mindkét modulból vizsgázni kíván, kérjük, hogy a
jelentkezési lapokon ezt a tényt külön jelölje.
Amennyiben adott modulvizsgára jelentkezők száma meghaladja a lehetséges maximális
létszámot (60 fő/hó), abban az esetben a következő havi vizsgaidőpontra regisztráljuk a létszám
feletti jelentkezéseket!
A modulvizsgák időpontjai tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Szakmai vizsgára kizárólag sikeres modulvizsgákat (EÜ illetve TGY) követően lehet jelentkezni!

Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

2. SZAKMAI VIZSGÁK
Vizsgaszervezők:
Czető Ágnes (czeto.agnes@gyemszi.hu, 06/1-411-3765)
Farkas Kálmánné (farkas.kalmanne@gyemszi.hu, 06/1/429-4097/229 m.)
Galgóczyné Szalay Éva (galgoczy.eva@gyemszi.hu, 06/1-411-3765)
Jelentkezés: Kitöltött Jelentkezési lap és mellékletei beküldésével
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Jelentkezési lap mellékletei:
1.
2.
3.
4.

modulvizsgákról szóló igazolás/értesítés másolatok
tanfolyam elvégzését igazoló „Adatlap” eredeti példánya
érettségi bizonyítvány másolata
Életmód-tanácsadó terapeuta (ÉTT) szak esetében felsőfokú végzettséget igazoló diploma
másolata (az alábbiak közül egy felsőfokú végzettség szükséges: egészségügyi, pedagógiai,
pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, agrártudományi szakirányú)
5. Akupresszőr (AKU), Alternatív Mozgás- és Masszázsterapeuta (AMM), Életmód-tanácsadó
és terapeuta (ÉTT), Reflexológus (REF) szak esetében a megfelelő szakirányú gyakorlati
igazolás eredeti példánya
Jelentkezési lap kitöltése:

Valamennyi rovat pontos kitöltése szükséges!
Szak megnevezése rovatban kérjük megadni a szak megnevezését!
E-mail cím megadása (email értesítés miatt) feltétlenül szükséges!

Szakok – vizsgadíj - vizsgaszervező:
Három vizsgarészből (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak
AKUPRESSZŐR (AKU)
ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS
MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM)
ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA (ÉTT)
REFLEXOLÓGUS (REF)
*2014. évi vizsgadíj – tájékoztató jelleggel

vizsgadíj
(43.700 Ft*)

vizsgaszervező
Farkas Kálmánné

(47.800 Ft*)

Czető Ágnes

(43.200 Ft*)
(48.900 Ft*)

Czető Ágnes
Galgóczyné Szalay Éva

2015. évi vizsgadíjakat (megállapítást követően) honlapunkon tesszük közzé!

Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

Két vizsgarészből (szóbeli, gyakorlati) álló vizsgák:
szak
ALTERNATÍV FIZIOTERAPEUTA (AFI)
BIOENERGETIKUS (BIO)
FITOTERAPEUTA (FIT)
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS (FÜA)
KINEZIOLÓGUS (KIM)
SZEMTRÉNER (SZT)
*2014. évi vizsgadíj – tájékoztató jelleggel

vizsgadíj
(40.000 Ft*)
(43.700 Ft*)
(43.900 Ft*)
(43.600 Ft*)
(39.800 Ft*)
(43.700 Ft*)

vizsgaszervező
Galgóczyné Szalay Éva
Galgóczyné Szalay Éva
Czető Ágnes
Farkas Kálmánné
Galgóczyné Szalay Éva
Farkas Kálmánné

2015. évi vizsgadíjakat (megállapítást követően) honlapunkon tesszük közzé!
Vizsgadíj befizetése: számla alapján átutalással
Jelentkezés, vizsgadíj befizetés és igazolás, visszaigazolás folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.

Jelentkező hiánytalanul, a vonatkozó határidőn belül megküldi jelentkezési anyagát.
Vizsgaszervező a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát az eljuttatja a Jelentkezőnek.
Jelentkező átutalja a vizsgadíjat (számla alapján, megjelölt fizetési határidőig).
Jelentkező a vizsgadíj átutalásról szóló banki igazolást megküldi a vizsgaszervezőnek.
A vizsgaszervező értesítést küld a vizsgáról (helyszín, időpont, tudnivalók)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsgán (minden vizsgarész alkalmával annak megkezdése
feltételeként) be kell mutatnia
• személyi igazolványát
• eredeti érettségi bizonyítványát
Sikeres vizsgáról értesítést küldünk.
Jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje:

2015. évi vizsgaidőszakok
I. tavaszi (március-április)
II. nyári (június-július)
III. őszi (október-november)

Jelentkezési dokumentáció
beérkezési határideje
2014. december 10.
2015. március 10.
2015. július 10.

Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

Általános információk
Kizárólag a határidőn belül beérkezett, teljesen (valamennyi rovatra vonatkozóan) kitöltött
Jelentkezési lapból és mellékleteiből álló jelentkezési dokumentációt áll módunkban
befogadni!
Határidőn túl beérkezett jelentkezési dokumentációt a következő vizsgaidőszakra vonatkozó
jelentkezésként kezeljük!
Az egyes természetgyógyászati szakmai vizsgákra (hiánytalan jelentkezési dokumentáció
benyújtásával) külön-külön kell jelentkezni!
Gyakorlati és/vagy képzési igazolás, kizárólag a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás
Fejlesztési Főigazgatóság által kiadott (www.eti.hu honlapunkról letölthető) dokumentumon
nyújtható be!
Befizetett vizsgadíjat (amennyiben a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg) nem áll módunkban
visszatéríteni!
Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes!

Hatósági engedélyszám: E-000748/2014
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 MSZ EN ISO 9001:2009 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04

