Tájékoztató tudásszintmérésről
Tisztelt Kérelmező!
2017. január 1. napjától a hatályos jogszabályok, valamint az egészségügyért felelős miniszter
felhatalmazása alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési
Főigazgatósága (továbbiakban: ÁEEK EFF) végzi a 27/2016. (IX. 16.) az emberi erőforrások
minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló EMMI
rendelet 2§ c. pontja szerinti tudásszintméréssel kapcsolatos feladatokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tudásszintmérés kizárólag a képzés megkezdéséhez, az adott
szakképesítés
szakmai
és
vizsgakövetelményében
szakmai
előképzettségként
meghatározott szakképesítésnek való megfeleltetésre vonatkozik.
A képzés megkezdéséhez szükséges egyéb feltételeket a képző intézmény vizsgálja. A
megfeleltetett szakmai előképzettségről bizonyítványt kiállítani nem áll módunkban!
A tudásszintmérő eljárás kezdeményezhető egyénileg, vagy a képzőintézmény által, a kijelölt
határidők figyelembevételével.
Jelentkezési határidők:
I. negyedév – december 15. éjfélig
II. negyedév – március 15. éjfélig
III. negyedév – június 15. éjfélig
IV. negyedév – szeptember 15. éjfélig
A kérelem benyújtásának rendjéről az alábbiakban tájékoztatjuk:
1. Egyéni kérelem benyújtása:
-

a tudásszintmérés adminisztrációs díjának befizetése az ÁEEK Magyar
Államkincstárnál
vezetett 10032000-01490576-00000000 számú
számlájára
(közlemény rovatba kérjük feltüntetni: TM-EFF)
az elektronikus űrlap kitöltése a https://enkk.hu oldalon
a tudásszintmérés adminisztrációs díjának befizetéséről szóló bizonylat, iskolai
előképzettséget igazoló bizonyítvány, egészségügyi szakmacsoportba tartozó
szakképesítésekről/ szakmai képzettségről szóló bizonyítvány/oklevél feltöltése
a kérelem beérkezéséről azonnali automatikus visszajelzést kap a megadott e-mail
címére
a jelentkezés elbírálásáról, a tudásszintmérés tervezett időpontjáról, a felkészüléshez
szükséges ajánlott irodalomról értesítést kap (elfogadjuk, elutasítás indoklással,
felszólítás hiánypótlásra)
a tudásszintmérés pontos időpontjáról és helyszínéről tájékoztatót kap

2. Intézmény általi kérelem benyújtása:
-

a tudásszintmérés adminisztrációs díjának befizetése az ÁEEK Magyar
Államkincstárnál 10032000-01490576-00000000 számú számlájára (közlemény
rovatba kérjük feltüntetni: TM-EFF)
eljárás kezdeményezése – elektronikus űrlapon https://enkk.hu

-

a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye által meghatározott egyéb belépési
feltételeket az intézmény vizsgálja
a jelentkezés elbírálásáról, a tudásszintmérés tervezett időpontjáról, a felkészüléshez
szükséges ajánlott irodalomról értesítés kap (elfogadjuk, elutasítás indoklással,
felszólítás hiánypótlásra)
a tudásszintmérés pontos időpontjáról és helyszínéről tájékoztató kiküldése

A tudásszintmérést a beérkezett kérelmek függvényében évente négy alkalommal,
központi helyszínen (Budapest, Horánszky u.) szervezzük meg.
Intézmények részére legalább 10-15 fő esetén lehetőséget biztosítunk kihelyezett
tudásszintmérésre is. Ebben az esetben a tudásszintmérés lebonyolítására alkalmas helyszínt
a kérelmező intézmény biztosítja.
A tudásszintmérés minden esetben írásbeli feladatlap megoldásával történik. Az írásbeli
feladatlap kijavítását követően Igazolás formájában kap tájékoztatást a tudásszintmérés
eredményéről. A szakmai előképzettségként meghatározott szakképesítésnek való
megfeleltetéshez a tudásszintmérő feladatlapban minimum 80%-ot szükséges elérni. A
tudásszintmérés eredményéről kiadott Igazolás a kiállítástól számított két évig használható
fel.
A kijavított feladatlapok személyes megtekintésére a kérelmezőnek az igazolás kézhezvételét
követően öt munkanap áll rendelkezésére. A megtekintés helyszíne: ÁEEK EFF 1085
Budapest, Horánszky 15. A megtekintési igényről a tudásszintmérés szervezőjét e-mail-ben
előzetesen értesíteni szükséges (szff@aeek.hu)!
Tudásszintmérés szakképesítésenként két alkalommal ismételhető, így összesen három
alkalommal van lehetőség az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a
képzés megkezdéséhez szakmai előképzettségként meghatározott szakképesítésnek való
megfeleltetéshez szükséges tudásszint mérésére.
A kérelmező által befizetett tudásszintmérés adminisztrációs díjat semmilyen
indokból/okból nem áll módunkban visszafizetni (pl.: a tudásszintmérés elutasítása esetén, a
mérés eredményétől függetlenül, vagy a mérésen való meg nem jelenés esetén sem).
A tudásszintmérés adminisztrációs díja: 15.000 Ft. azaz tizenötezer forint.

