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10213002 számú Egészségügyi kártevőirtó megnevezésű 
szakképesítés  

 

 
… 
 

 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak 
sikeres teljesítése. 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta- 
núsítvány. 

Egyéb feltételek: 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az egészségügyi kártevőirtás elméleti 
alapjai 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi téma- 
körök tudásanyagát méri: 

- Az egészségügyi kártevők biológiája 
- Védekezési módszerek 
- Irtószerismeret 
- Jogszabályismeret 
- Toxikológia 
- Elsősegélynyújtás 

 
10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Témakörök szerinti és össze- 
sítő értékelés. Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelése) esetén a vizsga 
eredménye elégtelen. 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kártevők elleni védekezés 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsga helyszíne akkreditált képző intézmény vagy kártevőirtó szakvállalat de- 
monstrációs terme, munkaterülete, amely rendelkezik a programkövetelményben előírt 
megfelelő eszközökkel és tárgyi feltételekkel. A feladatleírásban meghatározott szitu- 
ációnak megfelelően kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő irtószert, módszert, 
technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi 
a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrá- 
ciót 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs- 
gatevékenységeinek részletes leírása: 
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10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Nem megfelelő technológia-, 
irtószer kiválasztása, emberi egészséget és környezetet veszélyeztető súlyos szakmai 
hiba elkövetése, az egyéni védőeszközök nem megfelelő használata esetén a vizsgate- 
vékenység nem elfogadható. 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a feladatot megoldotta és 
a teljesítés során nem követte el a 11.3.5 pontban részletezett hibákat, továbbá, ha a 
vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte. 

 
… 

 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök 
használhatók. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: - 

 

 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 50 % – 50 % 
 

A képesítő vizsgára a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége (MaKOSZ) és a Magyar 
Egészségügyi Gázmesterek Egyesülete (MEGE) érdekképviseleti szervek részéről is egy-egy 
vizsgabizottsági tagot szükséges delegálni. 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte- 
lek 


