
Természetgyógyászati szakmai vizsgák rendje 2022. évben 

Vizsgaidőszak Jelentkezési anyag beérkezési határideje 

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

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

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

  
 

Szakmai vizsgák díja 2022 évben:  

Akupresszőr (AKU): 50.000,- Ft   Reflexológus (REF): 50.000,- Ft 

Bioenergetikus (BIO): 45.000,- Ft   Fitoterapeuta (FIT): 47.000,- Ft 

Fülakupunktúrás addiktológus (FÜA): 47.000,- Ft Kineziológus (KIN): 47.000,- Ft 

 

A vizsgadíj összegét az alábbi számlára kell utalni: 

Bankszámla tulajdonosa: Országos Kórházi Főigazgatóság, Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság 

Bankszámla száma: 10032000-00362241-00000000 (MÁK-Magyar Államkincstár) 

 

Utalás közlemény rovatában az alábbiakat kell feltüntetni: 

- a vizsgázó nevét (személyi igazolvány szerint) 

- a szak rövidítését 

 

Vizsgára jelentkezési anyag: 

- Jelentkezési lap a vizsgára (eredeti példány, kitöltve, aláírva, e-mail cím pontosan és olvashatóan 

megadva) 

- Adatlap eredetiben (ami a szaktanfolyam elvégzését igazolja) 

- 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).  

- Sikeres egészségügyi alapmodul vizsga igazolásának másolata (vagy orvosi diploma másolata, 

vagy OKJ-s gyógymasszőr bizonyítvány másolata, vagy felmentés másolata) 

- Sikeres természetgyógyász alapmodul vizsga igazolásának másolata  

- Szakirányú gyakorlati igazolás eredeti példánya (amennyiben a szakirányon van kötelezően előírt 

szakmai gyakorlat) 

- Vizsgadíj utalásának másolata 

- 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. 
 

Postázási Cím:  Országos Kórházi Főigazgatóság, Egészségügyi Képzési Főosztály 

  1444 Budapest, Pf. 270. (vagy személyesen: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.) 
 

Ajánlott levélpostai küldeményként kell feladni a jelentkezési anyagot, legkésőbb a jelentkezési határidő 

előtt 5 munkanappal, hogy biztos időben megérkezzen. 
 

Szakmai viszgaszervezők:  Czető Ágnes 

(AKU, AMM, ÉTT, BIO, FIT, KIN) 

1085 Budapest, Horánszky u. 15. I. emelet 

Telefon: 06-1-919-3334 

 E-mail: czeto.agnes@okfo.gov.hu 

 

Vasasné Juhász Éva 

(REF, FÜA) 

1085 Budapest, Horánszky u. 15. I. emelet 

Telefon: 06-1-919-0343/128 mellék 

 E-mail: juhasz.eva@ okfo.gov.hu  
 

Írásbeli feladatsorok letöltése:  

Link: http://naturasanat.hu/megoldolapok   
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