
 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016 
NÉGY ÉVES HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÓ KÉPZÉS                                                 

BRIT MAGÁNDIPLOMÁS KLASSZIKUS HOMEOPATA KÉPZÉS 
 

Homeopátiás filozófia modul (2 év) + Homeopátiás praxis modul (2 év)  
 
A képzés helyszíne:            International Business School (IBS) Bp. II. Tárogató út 2-4.  
A képzés kezdete:               2016. szeptember 16. 
A képzés vége:                      2018. június 20. (I. Homeopátiás filozófia modul) 
                                                    2020. június 20. (II. Homeopátiás praxis modul) 
Képzés ütemezése:             Minden évben 10 hétvége plusz nyári és önálló gyakorlat 
  
 
A képzés: 
 
 
 
 
 
Megkezdés feltétele:   
 

 
Az európai homeopátiás szakmai szervezetek - ECH és ECCH – magas 
képzési követelményeinek megfelelő, összesen 1000 órás elméleti és 
gyakorlati klasszikus homeopátiás képzés, kiegészítve klinikai és modern 
szerválasztási módszerekkel, mely egyaránt javasolt orvosoknak, 
egészségügyi szakdolgozóknak és nem egészségügyben dolgozóknak. 
 
40 óra igazolt akut homeopátiás előképzettség vagy CHE Alaptanfolyam. 

A képzés végén 
kiállított 
dokumentum:  

Két év utáni befejezés esetén látogatási igazolás a Homeopátiás filozófia 
modulról.  Négy év sikeres teljesítése után CHE brit homeopátiás 
magándiploma, mely „A” szinten teljesítve önálló nagy-britanniai 
praxisra jogosító működési engedélyre és szakmai kamarai tagságra 
jogosít. Részletek az 5-6. oldalon.  

  
A képzés díja: Az első két év homeopátiás elméleti modul képzési díja, vizsgadíjak 

nélkül, összesen 965.200Ft (760.000+ÁFA) + a szakirodalom költsége.  
Speciális egyszeri kedvezmény a 2016/17-es tanévre a 12. oldalon. 
További ajánlatunk klinikai homeopata orvosoknak a 14. oldalon. 
A négy éves képzés teljes díja vizsgadíjak nélkül: 1.930.400Ft 
(1.520.000Ft+ÁFA) + 100 angol font* diplomadíj.   
Részletek, ütemezés a 11. oldalon;  
 

Ügyfélszolgálat és 
honlapunk: 

Hétfőtől péntekig 9-13 óra között a 06 20 216 6330-as telefonszámon és 
titkarsag@homeopatiasmaganiskola.eu vagy 
che.homeopatiasmaganiskola@gmail.com email címen Vargha Ildikó 
Titkárságvezetőnél. Honlap: www.homeopatiasmaganiskola.eu 

Kelt: Budapest, 2016. június 23.  

                                     ..................................................................          P.H.          ................................................................. 

                                   Bóna László, Ig.h.,Képzési vezető                                   Székely Andrea,  Igazgató 
                                    CHE Homeopátiás Magániskola                              CHE Homeopátiás Magániskola 
                   (érdeklődés: ms.szekely@gmail.com)       

mailto:titkarsag@homeopatiasmaganiskola.eu
mailto:che.homeopatiasmaganiskola@gmail.com
http://www.homeopatiasmaganiskola.eu/
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Tanuljon nálunk!  

 Képzésünk óraszámában és tematikájában orvosok és nem orvosok számára is a 

legátfogóbb homeopátiás képzés Magyarországon, valamint megfelel az európai 

homeopátiás szakmai szervezetek - ECH és ECCH – magas képzési követelményeinek is. 

 Hallgatóink a magyar homeopátiás képzések között egyedülálló módon a tanrend 

részeként másfél éves, oktató rendelői környezetet modellező, a betegek állapotát 

hónapról hónapra követő és dokumentáló klinikai gyakorlaton vesznek részt. 

 Tanulmányi programunk a modern kor akut és krónikus betegségeinek sikeres kezelése 

érdekében eredményesen tanítja a klasszikus, a klinikai és a modern rendszerszemléletű 

homeopátiás módszerek és gondolkodásmódok integrált használatát. 

 Végzett hallgatóink az orvosi kezelést kiegészítő homeopátiás gyógyításban magasan 

képzett egészségügyi szakemberek, akiket kompetenciáik mind egyéni magánrendelésre, 

mind integrált jellegű magánklinikai környezetben való munkára alkalmassá tesznek. 

A képzési program általános jellemzői 

Nem orvos végzettségű érdeklődőink tájékoztatására mindenek előtt kiemeljük, hogy a 
magyarországi jogi szabályozás homeopátiás rendelő fenntartását jelenleg csak 
szakorvosi végzettséggel engedélyezi. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy szakképzett, 
de nem orvos végzettségű diplomásaink számára itthon is mihamarabb megvalósuljon a 
hagyományos orvosi kezelést kiegészítő homeopátiás tanácsadói munka lehetősége.  

Képzésünk klasszikus homeopátiás képzés orvosoknak és nem orvosoknak, modern és 
klinikai módszerekkel kiegészítve, brit magándiplomával.   

Az enyhe akut panaszok kezelését tárgyaló alaptanfolyam folytatásaként négy éves 
képzésünk már a komolyabb akut állapotok és a krónikus betegségek a hagyományos 
orvoslást jól kiegészítő, komplex homeopátiás kezelését oktatja.   

Képzésünket ajánljuk: 

 praktizáló orvosoknak, akik alap- vagy szakellátási praxisukban szakszerűen szeretnék 

alkalmazni a homeopátiás gyógymódot, mint kiegészítő kezelést, vagy pedig 

kizárólagosan homeopátiás magánpraxis alapítását tervezik; 

 jelenleg nem praktizáló orvosoknak, akik szeretnének visszatérni a gyógyításhoz, és a 

magánrendelői környezetben folytatott nyugodt, emberközpontú, természetes és 

mellékhatásoktól mentes gyógyítást preferálják, integrálva azt a hagyományos orvoslás 

diagnosztikai és terápiás módszereivel; 

 klinikai homeopata orvosoknak klasszikus homeopátiás továbbképzésként – részletek 

a 14. oldalon 

 olyan egészségügyi végzettségűeknek, egészségügyi szakdolgozóknak, akik 

szakmájukon belül szeretnének élni kiegészítő homeopátiás eszközök használatával, 

vagy homeopátiás szakorvos kollégákkal szeretnének szakszerűbben és hatékonyabban 

együttműködni a homeopátiás gyógymód alkalmazásában, illetve  

 olyan nem egészségügyi végzettségűeknek, akik a homeopátia elsajátítását saját és 

családjuk egészségébe való befektetésként értelmezik, akik családjukban és ismeretségi 

körükben szeretnének igény esetén alkalmi és ingyenes homeopátiás segítséget nyújtani, 
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akik homeopátiás témájú ismeretterjesztéssel kívánnak foglalkozni, egészségügyön 

kívüli szakmájukba kívánják integrálni a homeopátiás hasonszenvű szemléletet, vagy 

önálló praxis alapítását tervezik külföldön, illetve a jövőben - megfelelő jogi lehetőség 

esetén - akár Magyarországon is. 

Képzési programunk három tekintetben egyedülálló a magyar homeopátiás képzések között: 

1. Rendszerszemléletű homeopátiás gondolkodásmód és szerválasztás. Képzésünk egyik 
egyedülálló jellemzője, hogy a hagyományos gyógyszervizsgálatokon alapuló klasszikus 
homeopátiás megközelítés mellett az úgynevezett „rendszerszemléletű”homeopátiás 
gondolkodásmód és szerválasztás alapjait is oktatjuk; ezzel a nemzetközileg is ritka integrált 
képzések közé tartozunk. 
 
A rendszerszemléletű homeopátiás megközelítés lényege, hogy az ásványi eredetű 
homeopátiás szereket a periódusos rendszerben elfoglalt helyük, a növényi eredetű szereket 
a botanikai besorolásokban elfoglalt helyük, az állati eredetű szereket pedig az 
állatrendszertani besorolásban elfoglalt helyük és közös jellemzőik szerint csoportosítja és 
használja a gyógyításban.  A rendszerszemléletű megközelítés ezres nagyságrenddel több 
szer alkalmazását teszi lehetővé a gyógyítás során, mint a kizárólag provingok alapján 
végzett szerválasztás.   
 

2. Klinikai gyakorlat. Képzési programunk másik egyedülálló jellemzője a harmadik és 
negyedik évi tanrend részeként másfél évig tartó, oktató rendelői környezetet modellező 
klinikai gyakorlat, mely során a kezelt betegek állapotát hónapról hónapra követjük és 
dokumentáljuk. 
 

3. Hallgatói összetétel.  Harmadik egyedülálló jellemzőnk, hogy a londoni iskolánkban már jól 

bevált módon az orvosok, az egészségügyi előképzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők 

nálunk is mind együtt tanulnak.  A hallgatók számos szakmából, az élet több területéről 

szerzett tapasztalatokkal érkeznek, mely termékeny talajt ad az egyes esetek homeopátiás 

értelmezésére, a „Mit gyógyítunk?” központi kérdésének empatikus megválaszolására. 

Képzési programunk integrálja: 

 a hagyományos orvostudomány anatómiai, élettani és kórtani ismereteit a homeopátiás 
gyógymód hasonlóságon alapuló, holisztikus szemléletű filozófiájával és módszertanával; 

 a klasszikus homeopátiás ismereteket a klinikai és modern módszerekkel; és 
 a tudományos kompetenciákat a gyógyítás, mint művészet elsajátításával. 

A tanulmányi program alappillére a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság keretében létrejött 

elődiskolánk tanulmányi programja, melyet sikeresen integráltunk a CHE London másfél 

évtizede fennálló, sikeres főiskolai szintű tanulmányi programjával, amelyet a Middlesex 

Egyetem ellenőriz, valamint a modern rendszerszemléletű homeopátiás gondolkodás és 

szerválasztás oktatásával.   

Tanáraink közé a magyarországi homeopátiás szakma legjobb tanárait célozzuk megnyerni.  A 

homeopátiás tantárgyak népszerű vezető tanára, mestere a Homeopátiás Gyógyművészeti 

Társaság elnöke, Bóna László. Magyar nyelvű tanáraink a magyar homeopata orvosok és végzett 

diplomás homeopata tanácsadók legjobbjai közül kerülnek ki.  Brit partnerintézményünket dr. 

Ralf Jeutter, a CHE London vezető oktatója képviseli, de mellette a CHE London más tanárai is 

tartanak vendégelőadásokat egyes témákban.  A klinikai gyakorlatot dr. Siska Ilona homeopata 
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orvos-tanárunk felügyeli.  A kiegészítő tárgyak oktatására szakmájukban kiváló vagy a témában 

magasan gyakorlott szakembereket kérünk fel, a kiemelten kezelt betegkommunikáció 

tantárgyat dr. F. Várkonyi Zsuzsa oktatja.  Az oktatás magyarul folyik, külföldi előadó esetén 

magyar követő tolmácsolással.   

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az angol nyelv alapfokú ismeretére a nagyobb 

homeopátiás repertóriumok és szoftverek használatához idővel egyre nagyobb szükség 

lesz.  Folyamatban van ugyan magyar nyelvű alternatívák kialakulása, tehát elméletileg 

elképzelhető a kizárólag magyar nyelvű forrásokat felhasználó tanulmányi munka, a legújabb 

irányzatok - például a rendszerszemléletű homeopátiás irányzat fejleményei és a legújabban 

bevizsgált homeopátiás gyógyszerek gyógyszervizsgálati képei – követéséhez azonban már 

szükséges az angol nyelv ismerete.  Az angol nyelvű homeopátiás repertórium legfontosabb 

kifejezései a képzés alatt konkrét időráfordítással, gyakorlással elsajátíthatók.   

Képzési program modulonként 

I. Homeopátiás elméleti modul: első és második év 

 
Ezt a két éves modult Önnek ajánljuk, ha… 

 komolyan érdeklődik a homeopátia iránt, de nem szeretne négy évre elköteleződni, 
illetve nem biztos abban, hogy a homeopátia az „útja”;  

 saját vagy családtagja, közeli barátja homeopátiás gyógyulásának követése céljából a 
homeopátia mélyebb megértését tűzi ki célul;  

 elméletben érdeklődik a hasonlóság jelenségére alapuló, az embert és környezetét 
egyaránt holisztikusan szemlélő gondolkodásmód elsajátítása iránt, mely más 
szakmákban is alkalmazható lehet; vagy ha 

 a brit homeopátiás magándiploma megszerzését tűzi ki célul, tehát a teljes négy 
éves képzést el szeretné végezni.  

Az első évben a homeopátia iránti lelkesedésre építve a homeopátia filozófiáját és 

könnyen gyakorlatba ültethető alapjait tanítjuk, az első szer adásának pontos módjára 

koncentrálva.  

Az első évben a homeopátia klasszikus alapművének, azaz Hahnemann Organonjának részletes, 

kritikai gondolkodást igénylő tanulmányozásán át a homeopáta elméletét, azaz alapfilozófiáját 

és alapelveit tárgyaljuk, csoportban elemezzük, kritizáljuk.  Az elméleti oktatás célja a második 

évben megkezdődő gyakorlati képzés szilárd megalapozása, és a homeopátiás gyógymód 

filozófiai alapjainak biztos elsajátítása.  Már ekkor nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti alapok 

gyakorlatias elsajátítására, ennek érdekében tanár által bemutatott papír-eseteken keresztül 

figyeljük meg az elméleti szabályok megvalósulását.  Bevezetést adunk a különböző homeopátiás 

szerválasztási metodikák sokszínűségébe, magyarázzuk a homeopátiás szerválasztási 

módszerek teljes spektrumát. Az elméleti oktatás mellett egyúttal megkezdjük a homeopátiás 

gyógyszerek közül a nagy „polikresztek”, azaz széles felhasználási körű szerek krónikus 

gyógyszerképeinek részletes oktatását, amely a gyakorlati kompetenciák elsajátítása érdekében 

mindig konkrét esetekkel illusztrálva történik. Házi dolgozatokon keresztül gyakoroljuk az 

elméleti szabályoknak a betegek és a nyilvánosság által jól érthető nyelven történő 

kommunikációját, valamint az Organon mint kézikönyv gyakorlati kérdésekben történő 
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használatát.  Ebben az évben az egészségügyi előképzettséggel nem rendelkezők 

megismerkedhetnek a homeopátia, mint gyógymód tanulmányozása során elengedhetetlen 

ismeretekkel az emberi szervezet működéséről (anatómiai, élettani és kórtani alapismeretekkel) 

és ezzel megalapozzák a második évre ütemezett, a természetgyógyászok egészségügyi 

szakdolgozói minősítéséhez is kötelező ENKK egészségügyi modulvizsga sikeres teljesítését.  

A második évben szélesítjük a homeopátia alkalmazásának palettáját és fókuszba 

kerülnek az első szer adásánál még nagyobb kihívást jelentő esetkövetés szabályai, a 

szerismétlés, szerváltás vagy kivárás technikái, buktatói; valamint szintén elkezdődik a 

kiscsoportban végzett gyakorlati esetelemző munka. 

A második évben folytatjuk az ismert nagy polikresztek egyéni gyógyszerképeinek tárgyalását, 

valamint megkezdjük a gyógyszerképek jellemzőinek ásványi, növényi és állati rendszertani 

csoportok szerinti izgalmas áttekintését is.  Folytatódik a homeopátiás szerválasztási módszerek 

spektrumán található különböző metodikák ismertetése: ebben az évben  a krónikus betegségek 

kezelésében alkalmazott módszerek között elkülönítjük Kent és Eizayaga esetelemzési 

módszereit az Organonban foglalt hahnemannitól.  Megkezdődik a csoportokban és párokban 

végzett esetfelvételi, esetelemzési és repertorizációs munka is, mely során szerzett készségek 

vagy előkészítik a harmadik év során tartandó klinikai gyakorlatot, vagy megszilárdítják a 

szakszerű otthoni gyógyítás alapjait.  Tárgyaljuk a fontosabb homeopátiás szerkapcsolatokat, az 

egymást jól vagy nem jól követő szereket.  Házi dolgozaton keresztül gyakoroljuk a megfigyelési 

készségeket, az önmegfigyelést, és önreflexiót. Az egészségügyi alapismeretek keretében 

második félévtől megkezdődik az alapvető betegvizsgálati módszerek oktatása, valamint a 

fontosabb allopátiás gyógyszerek és mechanizmusuk tanulmányozása. Az anatómia-élettan-

kórtan témákban felkészítést tartunk a tanév végén következő ENKK egészségügyi modulvizsga 

sikeres letételére (ami csak a képzés következő moduljára való továbbhaladás esetén kötelező).   

Az első két év után kilépő hallgatók már ekkorra mély és széleskörű homeopátiás filozófiai 

ismereteket szereztek a homeopátia mint gyógymód és mint szellemiség tekintetében. Akik a 

jövőben egyáltalán nem kívánnak praxis szintű homeopátiás gyógyítással foglalkozni, azoknak 

itt be is fejeződik a képzés.  

II. Homeopátiás praxis modul: harmadik és negyedik év 

 

Ezt a kétéves modult azoknak ajánljuk, akik az első modult sikeresen elvégezték és céljuk 

továbbra is a sikeres önálló homeopátiás magánpraxis fenntartásához szükséges 

gyakorlati gyógyítói, és kiegészítő kompetenciák megszerzése (vagy a már meglévő 

kompetenciák továbbfejlesztése, pontosítása, mélyítése).   

Tanulmányaik e szakaszában a hallgatók jelentős gyakorlati gyógyítói és személyes 

jellegű kihívások elé néznek.  Célunk és feladatunk olyan szakemberek képzése, akik 

egyaránt képesek megfelelni a mindennapi praxis gyógyítói, terapeuta, üzleti, 

tudományos és személyes jellegű kihívásainak.  

A modult ajánljuk: 

 praktizáló orvosoknak, akik alap- vagy szakellátási praxisukban szakszerűen  

szeretnék alkalmazni a homeopátiás gyógymódot kiegészítő kezelésként, vagy 

kifejezetten homeopátiás magánpraxis alapítását tervezik; 
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 végzett orvosoknak, akik jelenleg szakmájukon kívül dolgoznak (pl. 

orvoslátogatóként) és nyugodt, emberközeli magánrendelői környezetben szeretnének 

visszatérni a gyógyításhoz; 

 olyan egészségügyi végzettségűeknek, egészségügyi szakdolgozóknak, akik 

szakmájukon belül szeretnének élni kiegészítő homeopátiás eszközök használatával, 

vagy homeopátiás szakorvos kollégákkal szeretnének szakszerűbben együttműködni a 

homeopátiás gyógymód alkalmazásában, illetve  

 olyan nem egészségügyi végzettségűeknek, akik a homeopátia elsajátítását saját és 

családjuk egészségébe való befektetésként értelmezik, akik családjukban és ismeretségi 

körükben szeretnének igény esetén alkalmi és ingyenes homeopátiás segítséget nyújtani, 

homeopátiás témájú ismeretterjesztéssel kívánnak foglalkozni, vagy önálló praxis 

alapítását tervezik külföldön, illetve a jövőben - megfelelő jogi lehetőség esetén - akár 

Magyarországon is. 

A harmadik év középpontjában a napi praxis megkezdésére alkalmas homeopátiás 

gyógyító készségek fejlesztése áll.  

A harmadik év jellemzője, hogy alatta megkezdődik a gyógyítói kompetenciák gyakorlatba 

ültetését szolgáló, a valós életet protokoll által szabályozott „oktató rendelői” környezetben 

modellező, havi rendszerességgel végzett izgalmas klinikai gyakorlat.  Ilyen formátumú klinikai 

gyakorlat tudomásunk szerint csak nálunk létezik Magyarországon. A klinikai gyakorlat 

keretében szupervizor tanárok által vezetett kiscsoportokban folyik a krónikus panaszokkal 

jelentkező betegekkel „élőben” végzett gyógyító munka; a gyakorlatot dr. Siska Ilona orvos 

tanárunk felügyeli, szakmai irányítása alatt folyik az élőben végzett esetfelvételi, esetelemzési, 

repertorizációs, betegkommunikációs, és beteg adminisztrációs készségek fejlesztése, a  betegek 

állapotának hónapról hónapra történő követése és precíz dokumentációja.  Közben a klinikai 

gyakorlat mellett folytatódik a tantermi oktatás is. Ismételjük és tovább finomítjuk a különböző 

homeopátiás metodikák alkalmazását, megismerkedünk a hagyományosan gyógyszerezett 

betegek homeopátiás kezelésére vonatkozó speciális szabályokkal, valamint a proving és 

rendszerszemléletű metodikákat ötvöző ún. szinergisztikus gyógyszerválasztás gyakorlati 

alkalmazásával. A materia medica tantárgy keretében folytatjuk az ásványi-, növényi-, és állati 

szercsoportok jellemzőinek ismertetését.  Megkezdődik a klinikum tantárgy oktatása, mely 

során áttekintjük a gyakoribb betegségeket és betegségcsoportokat, főbb kórtani 

jellegzetességeiket, a kezelésüknél előforduló, komoly betegségre utaló alarmírozó tünetek 

ismeretét és sürgősségét, homeopátiás kezelésük gyakorlati megközelítését, valamint a 

kezelésüknél bevált nagy és kis homeopátiás szereket és ezek indikációit.  Izgalmas órákat, 

értékes önreflexiós és önfejlesztési lehetőségeket ad a betegkommunikáció tantárgy; az itt 

tanultak a klinikai gyakorlaton azonnal gyakorlatba is ültethetők. 

A negyedik évben a gyógyítói készségek kompetencia szinten való elsajátítása, valamint 

elengedhetetlen kiegészítő (tudományos, beteg- és praxismenedzsment és integratív) 

ismeretekkel való integrálása a cél.  

A negyedik év első félévében tovább folytatódik a betegekkel „élőben”, orvos-tanári szupervízió 

alatt folytatott csoportos klinikai gyakorlat, amelyben idén már a praxis szintnek megfelelő 

minimum kompetencia szint elérése a cél. Az első félév végén a klinikai tréning lezárul, és helyet 
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ad a gyógyítói praxishoz szükséges kiegészítő tudományos kutatási, integratív gyógyítási és 

praxis vezetési kompetenciák oktatásának, valamint a tanulmányokat lezáró szigorlatoknak.   

A tantermi oktatás során mindkét félévben több gyakori betegség és szindróma témájában is 

folytatjuk a haladó kórtani ismeretek és klinikum oktatását, a gyakori betegségek és szindrómák 

homeopátiás kezelésének bevált megközelítését. A kortárs homeopata módszerek közül az 

utolsó évben oktatjuk közelebbről a sankarani érzet módszer technikát, a jatrogén (azaz orvosi 

eredetű) és a környezeti mérgek/bántalmak által okozott betegségek kezelésében hatékonyan 

alkalmazható izopátiás módszert és izopátiás gyógyszereket, valamint a fertőző betegségek 

homeopátiás megelőzésére alkalmazható homeoprofilaxist és a releváns nozódákat. Kritikusan 

áttekintjük a polipatika, azaz a több szeres kezelés formáit, korlátait, és tanuljuk annak 

szakszerűen alkalmazott módját, szabályait, valamint a komplex szerek fajtáit. Megismerkedünk 

az állatok és növények homeopátiás kezelésének speciális technikáival.  A tudományos kutatás 

tantárgy keretében megismerkedünk az evidencia alapú gyógyítás alapelveivel, 

megvalósulásával és kritikájával, a homeopátiás tudományos vizsgálatok módszertanával és 

eddigi eredményeivel, a homeopátia bizonyítottságával. Oktatjuk a tudományos klinikai 

vizsgálati eredmények kritikai értékelésének módjait, javaslatot teszünk a kutatásbarát 

homeopata tevékenységeire. Tanítjuk a magánpraxis építésének és fenntartásának főbb 

kérdéseit, sikertényezőit.  Végül megismerkedünk a homeopátia mellett jól alkalmazható 

ismertebb komplementer terápiák indikációival és az integratív gyógyítás lehetséges módjaival 

is. A képzést záró vizsgák (materia medica, klinikum, és gyakorlati záróvizsga) a tanulmányok 

során megszerzett gyakorlati kompetenciák integrálását célozzák, a 20-40 oldalas szakdolgozat 

pedig a szakma mély, az eddigi tanulmányok szintetizálására képes elsajátítását és az 

elfogulatlan elemzés képességét demonstrálja egy konkrét téma vizsgálatán keresztül. 

Képzés végén megszerezhető tanúsítvány és minősítései 

A Homeopátiás filozófia modul végtanúsítványaként látogatási igazolást állítunk ki, amelyet 
bármikor felhasználhat a Homeopátiás praxis modulba történő jelentkezéshez.  A Homeopátiás 
praxis modul megkezdéséhez a látogatási igazoláson túl további feltételeknek is teljesülniük kell, 
ezekről lásd Felvételi követelmények alább. 

A Homeopátiás praxis modul követelményeinek sikeres teljesítése esetén a végzett hallgatók a 
CHE brit magándiplomáját nyerik el, amely felsőszintű szakképesítésnek felel meg. Ez 
nem egyenlő egy főiskolai diplomával, azaz nem jelent felsőfokú képesítést, hanem gyakorlatban 
alkalmazható szakmai kompetenciákat tanúsít. 

A magándiploma Nagy-Britanniában automatikusan, orvosi végzettség nélkül is önálló 
homeopátiás praxis működtetésére, szakmai kamarai tagságra és kötelező szakmai 
felelősségbiztosítás kiváltására jogosít fel; a szigetországon kívül pedig több európai országban – 
bizonyos, országonként változó helyi feltételek teljesülése mellett - orvosi végzettség nélkül is 
homeopátiás praxisra jogosít. 

Figyelem! A homeopátia szakmai szabályozása országonként változó.  Több európai országban - 
pl. Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Portugália, Horvátország - valamint 
Kanadában a homeopátiás praxis szakképzett nem orvos egészségügyi szakembereknek is 
engedélyezett, ugyanakkor itthon és az európai kontinens 15 országában - pl. Franciaországban, 
Szlovéniában, Ausztriában és Oroszországban –jelenleg orvosi diplomához kötött tevékenység.   
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Ismételten felhívjuk nem orvos végzettségű érdeklődőink figyelmét, hogy számukra a 
magándiploma a jogi szabályozás szerint Magyarországon jelenleg csak homeopátiás 
ismeretterjesztésre, vagy családban, ismerősök között végzett alkalmi és ingyenes homeopátiás 
segítségnyújtásra használható. Azon dolgozunk, hogy az orvosi kezelést kiegészítő homeopátiás 
tanácsadói munka itthoni lehetősége szakképzett nem orvos végzettségű diplomásaink számára 
is mihamarabb megvalósuljon.   

A magándiplomán szereplő „A”, „B” vagy „C” minősítést a záróvizsga eredménye határozza meg: 

"A" szint: Homeopátiás tanácsadó 

Ez az iskola elvégzésének legmagasabb szintje. Elismerése annak, hogy az ezen a szinten értékelt 
hallgató a gyógyítói praxishoz szükséges kompetenciák - lásd: Végkompetenciák, alább - 
mindegyikét teljesíti. 

"B" szint: Homeopátiás ismeretterjesztő 
 
Az erre a szintre értékelt hallgatók tudása megfelel egy olyan elméleti szakember tudásának, aki 
mélységében és részleteiben jártas a homeopátia elméletében, filozófiájában, történetében és 
gyakorlatában és elméleti ismeretterjesztésre képes; a gyógyítói praxishoz szükséges 
kompetenciákat azonban azok teljességében nem demonstrálja, illetve nem tervez gyógyító 
munkát végezni. 

"C" szint: Homeopátiás felhasználó 
 
Ez a szint széleskörű és mély tájékozottságot igazol a homeopátia elméleti és gyakorlati 
kérdéseiben; a homeopátiás ismeretterjesztői illetve gyógyítói kompetenciákat azok 
teljességében nem teljesíti. 

„B” vagy „C” szinten értékelt teljesítmény esetén a vizsgabizottság által kijelölt feltételek mellett 
bizonyos időn belül és még a diploma kiadása előtt lehetőség van javításra. 

További tanulmányi fokozatok megszerzésének lehetősége  

CHE végzettséggel rendelkező szakorvos hallgatóink jogosultak a Pécsi Tudományegyetem 

Komplementer Medicina Tanszéke által szervezett klasszikus homeopátiás licenszvizsga 

letételére.  

 

CHE magándiplomával rendelkező végzett hallgatóinknak a CHE londoni partneriskoláján 

keresztül lehetőségük nyílik a nagy-britanniai Middlesex Egyetem BSc főiskolai diplomájának 

megszerzésére is; ehhez a CHE London egy éves, londoni helyszínű, önköltséges BSc konverziós 

kurzusát kell sikeresen teljesíteni. A konverziós kurzuson kért dolgozatok beadásához felsőfokú 

angoltudás szükséges.  Az érdeklődők számára személyes tájékoztatást nyújtunk.   

 

A BSc szint elérése után az angolul tudóknak az MSc fokozat elérésére több angliai egyetemen is 

lehetőségük van, MSc végzettséggel rendelkező végzett hallgatóink számára pedig indiai 

egyetemeken indulnak PhD programok.   

 

A posztgraduális helyek elnyerésében a CHE nem tud közbenjárni, a külföldi intézményekkel 

való kapcsolatfelvételben azonban szívesen segítünk. 
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Végkompetenciák 

A teljes négy éves képzést „A” szinten végzett hallgatóink a következő konkrét szakmai 

kompetenciákat demonstrálják: 

1. Képes teljes körű homeopátiás anamnézist felvenni, a betegben gyógyítandókat 
megérteni.  
 

2. Képes a beteggel annak egyéni méltóságát tiszteletben tartva hatékonyan kommunikálni. 
 

3. Képes akut és krónikus esetben a homeopátiás szerválasztási módszerek közül a 
megfelelőt alkalmazva, a homeopátiás gyógyszerek skálájából repertórium és materia 
medica segítségével a beteg testi-lelki tünetképéhez leginkább hasonló egyetlenegyet 
kiválasztani, igény esetén ezt egy-két megfelelő kiegészítő gyógyszerrel szakszerűen 
megtámogatni.  
 

4. Képes a homeopátiás gyógyszereket megfelelően adagolni, a beteg által a gyógyszerre 
adott egyéni reakciók alapján a gyógyszert vagy az adagolást módosítani, klinikai 
döntéseit elméletileg is igazolni, a beteget/esetet a gyógyulásban végigkísérni. 
 

5. Képes egy betegség lefolyásának szokásos módja és időtartama ismeretében a kezelés 
sürgősségére és prognózisára tett következtetéseit a kezelés során figyelembe venni.   
 

6. Képes a betegben az orvosi támogatást igénylő, komoly betegségre utaló ún. alarmírozó 
jeleket és tüneteket, valamint ezek sürgősségét, felismerni, és erről a beteget időszerűen 
tájékoztatni, orvoshoz küldeni.  
 

7. Képes orvosokat és más gyógyítókat a beteg gyógyításába bevonni, velük együttműködni, 
integrált gyógyítói csapat tagjaként hatékonyan dolgozni. 
 

8. Képes egy választott homeopátiás kérdéskört szakszerűen feldolgozni, szakmai 

hipotézist logikusan, pro-kontra érvekkel és forrásokkal alátámasztva vizsgálni - igazolni 

vagy elvetni -, tudományos vizsgálatokat és azok eredményét kritikai gondolkodással 

értékelni, tudományos igényességgel írásos vagy szóbeli beszámolót készíteni. 

 
9. Képes a homeopátia elméleti kérdéseiben klasszikus és modern szerzőkre hivatkozva 

szakszerűen érvelni, és előadni. 
 
„B” szinten végzett hallgatóink a gyakorlati kompetenciáik terén nem érik el az A szinten 
megkövetelt praxis szintet, elméleti tudásuk alapján azonban homeopátiás témájú 
ismeretterjesztésre alkalmasak.   
 
„C” szinten végzett hallgatóink felhasználói oklevele gyakorlatilag látogatási igazolásnak felel 
meg. 
 
„B” vagy „C” szinten értékelt teljesítmény esetén a vizsgabizottság által kijelölt feltételek mellett 
bizonyos időn belül és még a diploma kiadása előtt lehetőség van javításra. 

Bármely szintű brit magándiploma használatának feltétele az adott országban a 
homeopátia gyakorlására vonatkozó helyi jogi szabályozás tiszteletben tartása.  
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A képzés ütemezése 

A képzés négy éven át évente tíz hétvége - azaz 200 óra - tantermi elfoglaltságot, és 50 óra 

vezetett önálló munkát jelent (pl. házi dolgozatok, hospitálás formájában).  A vizsgákra 

való felkészülés és az önálló esetfelvételi gyakorlat megszerzése ezen felül értendő.   

Minden évben szeptembertől júniusig havonta egy oktatási hétvégét tartunk. Tanítás 

péntekenként 16-20 óra között, szombatonként 9-18 óra és vasárnaponként 9-14.30 óra között.   

A 2016/17-es tanévben az iskolai hétvégék az alábbiak szerint alakulnak: 

I. félév 

2016. szeptember 16-18. 
2016. október 21-23. 
2016. november 4-6. 
2016. december 9-11. 
2017. január 13-15. 

II. félév 
 
2017. február 10-12. 
2017. március 17-19. 
2017. április 21-23. 
2017. május 12-14. 
2017. június 9-11. 

Felvételi követelmények  

Az első két éves modulra jelentkezők felvételi követelményei 

 alapfokú homeopátiás szakmai előképzettség akut kezelés témában 
o CHE alaptanfolyam,  
o vagy más elfogadott minimum 40 órás homeopátiás akut kezelési előképzettség 

(MHOE, CEDH, vagy külföldi tanfolyamok) igazolása; 
 az érettségi csak a brit magándiplomához előírt egészségügyi modulvizsga letételéhez 

előírt követelmény, tehát csak akkor szükséges, ha az érdeklődő Homeopátiás praxis 
modulban is folytatni szeretné a képzést; 

Egészségügyi előképzettségre nincs szükség, az egészségügyi tantárgyak az előképzettséggel 

nem rendelkezők számára az oktatás szerves részét képezik. 

A második két éves modulra jelentkezők felvételi követelményei 

 felsőfokú egészségügyi végzettség VAGY sikeres ENKK egészségügyi modulvizsga 
igazolása (ez utóbbi letételéhez érettségi bizonyítvány szükséges);  

 az első két év óráinak 70%-os látogatása a CHE-ben, VAGY a megfelelő tantárgyak 
sikeres teljesítése más általunk elfogadott klasszikus homeopátiás tanfolyamon;  

 az első két év során előírt sikeresen teljesített CHE vizsgák VAGY felvételi vizsga 
homeopátia elmélete, módszertana és materia medica témában. 

Felmentések 

A közép- és felsőfokú humán egészségügyi előképzettséggel rendelkezők - például orvosok, 

fogorvosok, diplomás ápolók, klinikai szakpszichológusok, vagy ENKK egészségügyi 

modulvizsgával rendelkező természetgyógyászok - kérhetik a máshol teljesített egészségügyi 
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tantárgyak (pl. anatómia-élettan, kórélettan, allopátiás gyógyszertan, vagy betegvizsgálat) 

beszámítását, az azok óralátogatása és/vagy vizsgái alóli felmentést.   

 

A felmentési kérelmet beiratkozáskor írásban kérjük benyújtani az előképzettséget igazoló 

tanúsítványok másolatával együtt (az eredetit a helyszínen bemutatva).  A kérelmeket még a 

nyár folyamán elbíráljuk. 

Vizsgák, felmérések 

Figyelem! A Homeopátiás filozófia modulban a vizsgák még fakultatívak. Amennyiben kizárólag 

a filozófia modul elvégzését célozza meg, a házi dolgozatokat és vizsgákat nem tesszük 

kötelezővé.   

 

A Homeopátiás praxis modulba való továbbhaladáshoz azonban vagy az első két év 

dolgozatainak és vizsgáinak sikeres teljesítése (ajánlott), vagy egy azokkal egyenértékű, de 

egyben tartott sikeres Homeopátia elmélete + Materia medica I. szint felvételi vizsga szükséges.   

 
I. Homeopátiás filozófia modul 
 
1. év:  Két házi dolgozat 

 Materi medica önértékelő teszt 
 Homeopátia elmélete írásbeli és szóbeli vizsga  
 

2. év:  Két házi dolgozat 
 Materia medica I. szint írásbeli vizsga 
 Egészségügyi modulvizsga (egészségügyi előképzettséggel kiváltható) 

 
II. Homeopátiás praxis modul 
 
Felvételi vizsga (ha szükséges): Homeopátia elmélete írásbeli és szóbeli vizsgának, és 
Materia medica I. szint írásbeli vizsgának megfelelő felvételi vizsga. 
 
3. év:  Két házi dolgozat 

 Materia medica II. szint írásbeli vizsga 
 Önmegfigyelési napló (írásbeli vizsgának számít) 
 

4. év:  Materia medica III. szint írásbeli és szóbeli vizsga 
 Klinikum írásbeli és szóbeli vizsga 
 Három kidolgozott diploma-eset leadása (írásbeli vizsgának számít) 
 Záróvizsga 
 Szakdolgozat  
 

Aki az órák több mint 30%-áról hiányzik, az a hiányzó órák pótlása nélkül vizsgára nem 
bocsájtható. Az órák pótlása az iskolával egyeztetett módon történik. A vizsgák januárra és 
májusra vannak beütemezve. A vizsgák konkrét időpontjáról, az év közben leadandó házi 
dolgozatok témájáról és leadási határidőről az adott tanév elején vagy az év során időben adunk 
konkrét tájékoztatást.  Vizsgák sikertelen teljesítése esetén, külön vizsgadíj ellenében, pótvizsga 
lehetőség áll fenn. 
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Képzési és vizsgadíjak és ütemezésük 

A „Homeopátiás Tanácsadó” képzés modulokra bontott képzési díja a következő: 

 Homeopátiás filozófia modul (első két év, összesen: 965.200Ft + vizsgadíjak) 
o 4 féléven át bruttó 241.300Ft (nettó 190.000Ft + ÁFA) / félév* 
o vizsgadíjak pótvizsga nélkül: 20.000Ft + külsős ENKK vizsga 25.000Ft 

 
Figyelem, speciális egyszeri kedvezmény! Az ÁFÁ-val terhelt szabadpiaci 
képzésekre való áttérésünk átmeneti szakaszában, az alanyi ÁFA mentes 
keretünket maximálisan kihasználva, a képzést 2016-ban megkezdőknek a 
2016/17-es tanévben fizetendő tandíj mértékét akciós áron bruttó 
241.300Ft/félév helyett 210.000Ft/félévben állapítjuk meg. Ez a modul teljes 
képzési díját 902.600Ft-ra módosítja. 
 

 Homeopátiás praxis modul (második két év, összesen: 965.200Ft + vizsgadíjak + 
100 angol font) 

o 4 féléven át bruttó 241.300Ft (nettó 190.000Ft + ÁFA) / félév 
o vizsgadíjak pótvizsga nélkül: 70.000Ft 
o hospitálás és szakdolgozati konzultáció költsége változó: az ingyenestől a 

választott homeopata és konzulens szerint meghatározott díjakig 
o 100 font angol diplomadíj, a diploma és az ünnepélyes diplomaosztó díja 

 
 Kötelező szakirodalom költsége a teljes képzés időtartamára összesen 60.000Ft; 

anatómia-élettan-kórtanból felmentetteknek csak 45.000Ft  
o saját beszerzésben 
o az elemzési munkát jelentősen felgyorsító repertorizációs szoftverek 

megvásárlása – kb. 60.000-200.000Ft-ig terjedő áron - a tanulmányok idejére 
nem kötelező, ezért ebben a felsorolásban sem szerepelnek; általános tapasztalat 
azonban, hogy használatuk egy napi praxishoz már elengedhetetlen. 
 

Vizsgadíjak. Az évközi házi dolgozatok javításának nincs külön díja.  Írásbeli vizsga díja 5.000Ft, 

szóbeli vizsga díja 10.000Ft, záróvizsga díja 20.000Ft, mely a vizsgára való jelentkezéskor vagy a 

helyszínen fizetendő, vagy a tandíjjal együtt átutalható.  A külsős ENKK egészségügyi 

modulvizsga díja 2016 elején 24.300Ft volt, 2018-ra 25.000Ft-tal kalkuláltunk. A pótvizsgák díja 

az eredeti vizsga díjával megegyezik és a pótvizsgára való jelentkezéskor vagy a helyszínen 

fizetendő.  Határidő után beadott dolgozatok után alkalmanként és dolgozatonként 5.000Ft 

adminisztrációs díjat számolunk fel, mely nincs benne a feltüntetett tandíjban.  

Az adott félévi tandíj befizetési határideje első félévre mindig adott év szeptember 10., 
második félévre mindig adott félév február 1.   Fizetés módja: félévente előre, banki 
átutalással vagy készpénzben.   

A tandíj összege az első két évre garantált; a CHE fenntartja a tandíjemelés lehetőségét a 
mindenkori hazai infláció mértékénél nem magasabb mértékben korlátozva. A tandíjra 
részletfizetési kedvezményt csak második évtől, megfelelő tanulmányi eredmény esetén és 
kivételesen indokolt esetben tudunk biztosítani.  A fent megjelölt tandíjak tartalmazzák az iskola 
által a brit partnerintézménynek hallgatónként és félévenként fizetett franchise (licensz) díjat is.   

A CHE képzéseire diákhitel és diákigazolvány egyelőre nem vehető igénybe, és hallgatóink 
státusza nem jelent hagyományos felsőoktatási hallgatói státuszt.  
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Ingyenes szolgáltatások a képzés során 

Hallgatóinknak külföldi tartózkodásuk alatt ideiglenes jelleggel ingyenes áthallgatásra van 

lehetőségük a CHE London és CHE New York képzéseire, angol nyelven, önköltséges utazással. 

Az iskola keretében igénybe vehető egy jelenleg 80-100 kötetes, folyamatosan bővülő könyvtár 

is, egyelőre olvasótermi olvasás lehetőségével.  

 

Kötelező szakirodalom  

Mindenkinek kötelező szakirodalom (összesen 45.000Ft): 

1. Dr. Borbély Katalin, Dr. Deák Valéria,… (több szerző): A homeopátia kézikönyve, Puedlo 
Kiadó, Debrecen 

2. Dana Ullman: Hogyan gyógyítsuk gyermekeinket homeopátiával, M-érték Kiadó Kft., 

Budapest  

3. Samuel Hahnemann: Organon 6. kiadás. Budapest, Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, 

2005  

4. Dr.Med Vassilis Ghegas: Előadások a klasszikus homeopátiáról „D” kötet Magyar 

Homeopata Orvosi Egyesület  

5. Dr. S.R. Phatak: Homeopátiás szerek repertóriuma Remedium Kiadó, 1997  

6. Dr. S.R. Phatak: Homeopátiás szerek gyógyszertana Remedium Kiadó, 1997  

7. Frederik Schroyens: Synthesis vagy Roger Van Zandvoort: Complete Repertory  Angol 

nyelven. Figyelem! a repertóriumok szoftver formátumban is megvásárolhatók. A döntéshez segítségül a 

legolcsóbb könyv formátum 10.000Ft, a legolcsóbb szoftver formátum 60.000Ft. 

8. Rajan Sankaran: Sankaran sémái 2005. Remedium Kiadó  

Csak az egészségügyi előképzettséggel nem rendelkezőknek kötelező 

szakirodalom (összesen 15.000 Ft): 

9. Marosán Miklósné (szerk.) Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati 

szakképzéshez, 2006. Budapest: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. 

10. Mark H. Beers, Robert Berkow (főszerk.): MSD Orvosi kézikönyv a családban 

A minimálisan kötelező szakirodalom beszerzésének költsége közvetlenül a hallgatókat terheli 

és 60.000Ft értékben szerepel a feltüntetett teljes képzési díjban.   

A kötelező szakirodalom könyveit a magyar Vis Vitalis és Remedium kiadókon keresztül helyben 

(tanítási hétvégéken az oktatás helyszínén tartott könyvárusítás,  vagy rendelés útján), valamint 

az európai homeopaták által használt német, internet alapú Narayana kiadón keresztül 

szerezhetik be a hallgatók. 

Az angol nyelven elérhető homeopátiás szakirodalom széleskörű, német és spanyol nyelven is 

több szakkönyv elérhető, a magyar nyelvű szakirodalom pedig folyamatos bővítés alatt áll. 

  

http://www.antikvarium.hu/find2.php?kiado=puedlo-kiado&func=kiado&kiadoID=4506
http://www.antikvarium.hu/find2.php?kiado=puedlo-kiado&func=kiado&kiadoID=4506
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Kedvezményes ajánlatunk CEDH vagy MKHOA oklevéllel rendelkező 

klinikai homeopátiás orvosok számára  

Képzésünket klinikai homeopata orvosok számára klasszikus homeopátiás 

továbbképzésként ajánljuk, brit magándiplomával, a hagyományos egészségügyi órák és 

vizsgák alóli automatikus felmentéssel, az első két évben homeopátiás előképzettség 

alapján járó tandíjkedvezménnyel. 

Képzésünket azoknak a klinikai végzettségű homeopátiás orvosoknak ajánljuk, akik már több 
éven és számos eseten keresztül megtapasztalták a homeopátiás gyógyítás klinikai 
hatékonyságát, ugyanakkor többször találkoznak a klinikai homeopátiás megközelítés által 
megoldatlan kihívásokkal is, például: 

 a fejből megtanulandó a gyógyszerképek és kulcstünetek nagy száma;  
 az esetelemzés számítógépes támogatásának hiánya; 
 makacsul visszatérő akut betegségeknél a kezelés elején még jól bevált homeopátiás 

szerek egyre csökkenő hatékonysága; 
 az allopátiásan már erősen gyógyszerezett betegek több szeres homeopátiás kezelése 

során jelentkező allopátiás és homeopátiás gyógyszerhatások elkülönítése a beteg 
természetes tüneteitől a szakszerű követés érdekében; vagy 

 az idők során elnyomásokkal fokozott, hosszú ideje fennálló krónikus betegségek 
összetett gyógyítása során jelentkező szerválasztási, potenciaválasztási és adagolási 
kihívások. 

Képzésünk során megszerezheti a vitás gyakorlati kérdésekben megnyugtató választ, 
biztonságot adó klasszikus homeopátiás elméleti ismereteket, az eset követésekor biztonságot 
adó szabályokat, valamint további hasznos gyakorlati készségeket szerezhet a klinikai 
munkához: elsajátíthatja a különböző repertóriumok használatának indikációit, az esetre szabott 
repertorizáció különböző technikáit, a több lábon nyugvó szerválasztás módját, a beteghez 
legjobban illő szerválasztási metodika és adagolási forma szakszerű választását.  Részt vehet a 
tanrend részeként tartott másfél éves, oktató rendelői környezetet modellező, a betegek 
állapotát hónapról hónapra követő klinikai gyakorlaton. 

E készségek birtokában nagy szakmai biztonsággal, szakszerűen, az elméleti alapokra 
visszavezethetően kezeli majd a „nem tankönyvszerűen” prezentáló eseteket is, vagy a 
homeopata számára ismeretlen gyógyszerképet prezentáló eseteket is, a hosszú távú 
esetkövetés során jelentkező egyéb gyakorlati gyógyítói kihívásokkal együtt.   

Az eredetileg elsősorban klinikai homeopátiát alkalmazó orvos hallgatóink klasszikus 
homeopátiás képzésünk során szakmai magabiztosságuk és gyógyítási eredményességük 
ugrásszerű javulásáról számolnak be.  

A CEDH vagy MKHOA klinikai homeopátiás diplomával rendelkező orvosok homeopátiás 
előképzettségük alapján a tandíjból - hallgatónként brit intézménynek fizetett kötelező 
franchise díj (15.000Ft/félév) levonása után - fennmaradó összegből a Homeopátiás filozófia 
modul során 25% tandíjkedvezményben részesülnek.  

Végzett szakorvos hallgatóink jogosultak a Pécsi Tudományegyetem Komplementer Medicina 
Tanszéke által szervezett klasszikus homeopátiás licenszvizsga letételére is. Érdeklődését 
szeretettel várjuk.   
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A jelentkezés és beiratkozás menete 

1. Első lépés: elektronikus jelentkezés  
 
- A budapesti alaptanfolyam résztvevőit kérjük, email-ben jelentkezzenek Vargha Ildikónál 
az első oldalon megadott email címek egyikén. 
- A vidéki alaptanfolyamok résztvevőit és más érdeklődőket kérjük jelentkezésüket a 
honlapunkon adják le: www.homeopatiasmaganiskola.eu, bal oldali menü JELENTKEZÉSEK 
menüpont (a négy éves képzésre való jelentkezést megjelölve).  
 
Az elektronikus jelentkezés még nem jár semmiféle kötelezettséggel, a beiratkozás a 
tandíjelőleg befizetése után csak a 2. lépésben válik hivatalossá.   

A képzéssel kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel közben keresse bizalommal Vargha 
Ildikó Titkárságvezetőt a 20 216 6330-as telefonszámon, vagy emailben. 

2. Beiratkozásként 2016. július 30-ig (a) az aláírt Tanulmányi szerződés (céges 
költségviselő esetén Szolgáltatási szerződés is) két példányának postán történő 
megküldése az iskola címére; és ezzel egy időben (b) 50.000Ft foglaló átutalása. 
 
A befizetett foglaló egyben az első féléves tandíjra fizetett első részlet, mely a szeptember 
10-én aktuális első félévi tandíj összegét ugyanennyivel csökkenti.  Figyelem, a foglaló a 
képzés lemondása esetén nem jár vissza, kivéve, ha az iskola a megfelelő létszám hiányában 
idén mégsem indít évfolyamot; azonban egy későbbi képzés megkezdéséhez vagy a jövő évi 
alaptanfolyamon való részvételhez szabadon felhasználható.  A homeopátiás előképzettség 
igazolására, valamint az egészségügyi tárgyak alóli felmentési kérelem esetén a postán 
küldött tanulmányi szerződés mellé kérjük csatolni a szóban forgó előképzettséget igazoló 
oklevél vagy igazolás másolatát.   
 
Bankszámla adataink  
CHE Homeopátiás Magániskola Kft. 16200106-11517490 (Magnet Bank)   
Közleménybe: „Pontos neve, beiratkozás, 2016-18 évfolyam” 
 
Postacímünk  
CHE Homeopátiás Magániskola Kft., 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.   
 Tanulmányi szerződés, aláírva, két példányban 
 Céges fizetés esetén Szolgáltatási szerződés is, aláírva, két példányban  
 Homeopátiás előképzettség igazolásának fénymásolata 
 Egészségügyi előképzettséget igazoló oklevél fénymásolata 
 

3. Augusztus folyamán: személyes ismerkedő beszélgetés  
 
A beiratkozás az igazgatóval tartott informális, személyes ismerkedő beszélgetéssel zárul. 
Helyszín: Bp. VI. kerület. Ekkor veheti át a szerződés iskola által cégesen aláírt példányát is.  
Kérjük, hozza magával az előképzettségét igazoló oklevél/igazolások eredetijét. A 
beiratkozott hallgatókkal történő ismerkedő beszélgetésekre július 30-a után egyeztetünk 
időpontot.  
 
 

Addig is kellemes nyarat kívánunk… és szeretettel várjuk a szeptemberben 
induló 2016-18-as évfolyamba! 

 

http://www.homeopatiasmaganiskola.eu/

