Tájékoztató
a természetgyógyászati vizsgák halasztásáról
A természetgyógyászati tevékenységek gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V.28.) NM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
kiadott 01/2022. Főigazgatói Utasítás Az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrásfejlesztési

Igazgatóság

Vizsgaszabályzata

a

természetgyógyászati

tevékenységek

jogszabály szerint előírt vizsgáihoz 1.6. pontja értelmében:
 Vizsgahalasztás vizsgahalasztási díj megtérítése mellett vehető igénybe.
 A vizsgahalasztásra irányuló szándékot és a halasztási díj megfizetéséről szóló
bizonylatot legkésőbb a vizsga napjáig kell megküldeni elektronikusan a 6. sz.
melléklet szerinti formanyomtatványon
o

modulvizsgáknál a tgymodulvizsga@okfo.gov.hu,

o

szakmai vizsgáknál a termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu e-mail címre vagy

o

postai úton az Egészségügyi Képzési Főosztály, 1085 Budapest, Horánszky u.
15. címre.

Vizsgahalasztásnak minősül:
 orvosi igazolás megküldése mellett, vagy
 halasztási díj megfizetése ellenében
történő távolmaradás.
Mindkét esetben szükséges a Halasztási kérelmet benyújtani, melyen azt a vizsgaidőszakot
kell feltüntetni, amikor a vizsgát a halasztó teljesíteni szeretné.

Felhívjuk figyelmét a következőkre:
 Az adott vizsgaidőszakra benyújtott jelentkezéstől számított egy éven belül a vizsgáját
teljesítenie kell.
 Egy éven belül, az első két alkalommal jelzett halasztás esetén a vizsgázó a vizsgadíj
ismételt megfizetése alól mentesül. Ebben az esetben a 10 000 Ft halasztási díjat kell
megfizetnie, vagy orvosi igazolást csatolnia a kérelemhez.

Egészségügyi Képzési Főosztály
Egészségügyi Képzésszervezési Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel.: +36/1/919-0343 E-mail: oktatas@okfo.gov.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014
B/2020/002798, E/2021/000181

Teljes vizsgadíj megfizetésére köteles:
 amennyiben nem jelzi halasztási szándékát (igazolható ok nélküli távolmaradás),
 ugyanazon vizsga harmadik vagy további alkalommal történő elhalasztása esetén,
 első vizsgára jelentkezéstől számított egy éven belül a vizsgát nem teljesítette.

Igazolható ok nélkül történő távolmaradás esetén, a vizsgára jelentkezéséhez benyújtott
eredeti dokumentumok (Adatlap, gyakorlati igazolás) visszaküldésre kerülnek a vizsgára
jelentkező részére.
Vizsgahalasztás esetén a vizsgára jelentkezéséhez benyújtott eredeti dokumentumok
(Adatlap, gyakorlati igazolás) áttételre kerülnek a vizsgára jelentkező által megjelölt
vizsgaidőszakra.

Második halasztást követően lehetősége van:
 ugyanazon vizsga harmadik, vagy további halasztását kérni a teljes vizsgadíj
megfizetésével és Halasztási kérelem benyújtásával, vagy
 az eredeti jelentkezési dokumentumait visszakérni (postai úton, elektronikusan). A
vizsgaszabályzat 1.5 pontja szerint a már befizetett vizsgadíj nem jár vissza.
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