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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Novagroup-Medical Zrt. Közösségi Higiénikus Képzéséhez 

 

Közösségi higiénikus képzésünket azoknak a nem egészségügyi végzettségű munkavállalóknak 

ajánljuk, akiknél a munkahelyi tevékenységük és/vagy a munkakörük révén, a higiénés és járványügyi 

szemlélet megalapozása, alkalmazása fontos. 

 

A közösségi higiénikus képzésben részesült munkavállaló a gyakorlatban is alkalmazható 

kompetenciákat szerez az adott szervezeten belül a higiénés előírások, eljárások, saját protokollok 

kialakítására, biztosítására, ellenőrzésére, a vezetői döntéstámogatáshoz, valamint a többi munkavállaló 

oktatására, segítve ezáltal a munkahelyi közösség működését.  A képzési tananyag higiénés elveket, 

előírásokat és eljárásokat tartalmaz, a jelentkezők távoktatási formában, gyorsan és könnyedén 

elsajátíthatják az ismereteket. 

 

A képzések moduljai: 

 

1. Általános egészségi ismeretek 

2. Higiénés alapismeretek 

3. Járványügyi alapismeretek 

4. Járványügyi alapfogalmak 

5. Anyag és eszközismeret 

6. Jogi alapismeretek 

7. Adminisztratív feladatok, kompetenciák 

8. Letölthető dokumentumok (segítség a gyakorlati teendőkhöz) 

 

A Közösségi Higiénikus képzés díja: 200.000 Ft + Áfa/fő 

 

A közösségi higiénikus által tartott Higiénés Alapképzésekhez (Train the trainer) nyomtatott 

segédanyag: 1.500 Ft + Áfa/db, vagy ingyenesen letölthető a Letölthető dokumentumok modulból. 

 

Képzési anyagaink folyamatosan frissülnek, naprakészek, ezért javasoljuk az elsajátított tudásanyag 

évenkénti megújítását. 

 

Képzéseink a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően célirányos kompetenciakialakításra és 

kompetencia-fejlesztésre irányulók, a felnőttképzés hatálya alá tartoznak, digitális tananyag 

formájában informatikai hálózaton (internet) keresztül zárt rendszerben, távoktatási 

képzésmenedzsmenttel, távoktatás formájában történnek.  

 

Novagroup-Medical Zrt FAR száma: B/2020/003109 

 

Képzéseinkben partnerünk a Szegedi Tudományegyetem 
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A képzéseink menetrendje 

 

A képzésben Résztvevő - a jelentkezést, vagy a Partnerrel (pl. az Ön munkáltatója) történt 

szerződéskötést követően -, a megadott email címre Társaságunktól (info@novagroup.hu) Adatbekérő 

emailt kap.  

 

1. a képzésben Résztvevők - a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség miatt- az alábbi 

adatok megadása után - a Társasággal felnőttképzési jogviszonyt létesítve - vehetnek részt a képzésben: 

 
a) a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve) 

ab) elektronikus levelezési címét  

 

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy 

ba) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata 

 

 

A felsorolt adatok - a vonatkozó törvény szerint -, statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 

felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai 

Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és 

felhasználhatók. 

 

2. A Társaság UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000109-73410007 számú szám-

lájára a képzési díj összege beérkezik, ezt követően a Társaság és a képzésben Résztvevő Felnőttképzési 

szerződést létesít (digitális formában), melynek mellékletei a Képzési Tájékoztató és az Adatvédelmi 

Tájékoztató. 

3. A Társaság a képzésben Részvevő részére linket küld a megadott elektronikus levelezési címre. A 

linkre kattintva a Résztvevő a regisztrációs felületen megadja belépési nevét, email címét (regisztráció), 

melyre a rendszer automatikus jelszót generál és küld. Belépéshez a megadott email cím és a megküldött 

jelszó használata szükséges. 

4. A belépési után a képzésben Résztvevő jogosult az alábbiakra: 

➢ az első belépéstől számított 5 héten keresztül (oktatási időszak), korlátlan alkalommal és idő-

tartamban hozzáfér a honlap (www.novagroup.hu) képzési felületén a digitális oktatási anya-

gainkhoz, 

➢ ügyfélszolgálati támogatást kap (info@novagroup.hu és call center: 30 5206570), 

➢ távkonzultációs lehetősége van (az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a 

képzésben részt vevő és az oktatóink közötti, elektronikus úton megvalósuló megbeszélés) az 

info@novagroup.hu email címre küldött kérdések, problémák - szakértőink által történő - meg-

válaszolása útján, 

http://www.novagroup.hu/
mailto:info@novagroup.hu
mailto:info@novagroup.hu
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➢ letöltési lehetősége van bizonyos dokumentumok esetében, melyek gyakorlati segítséget adnak 

a közösségi higiénikus teendőihez. 

➢ az oktatási időszakon belül bármikor vizsgát tehet, összesen 2 alkalommal. 

 

5. A tananyag elsajátítását követően, tetszőleges időpontban, maximum 2 alkalommal online, zárt 

rendszerű vizsga történik: 

 

a) a tesztsor belépési kódja megadásával, az oktatási felület vizsga menü pontja alatt elérhető, 

b) a tesztkérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére, 

c) sikeres vizsga feltétele, hogy a helyes válaszok aránya minimálisan 60 %, legyen, 

d) sikertelen vizsga esetén a résztvevő - az első belépéstől számított 5 héten belül még 1 

alkalommal - tetszőleges időpontban -, egy újabb tesztsor kitöltésével, újra vizsgát tehet a 

fentiek (a,b,c pontok) szerint. 

 

6. Sikeres vizsga esetén a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerében a Társaság tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása 

szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.

 


