
 

 
  

 

Egészségügyi kártevőírtó megnevezésű szakképesítés (10214003) 
 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
 
Az Egészségügyi kártevőirtó írásbeli vizsgán a vizsgázó egy komplex feladatalapot old meg 
mely az alábbi témakörökhöz kapcsolódó feladatokat tartalmaz: 

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

Az írásbeli vizsgafeladatok típusa: teszt feladatok (egyszerű választás; többszörös választás; 
igaz-hamis) mondatkiegészítés, rövid válaszokat igénylő feladatok. 
Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható.  
 
A vizsgázó számára rendelkezésre álló időtartam:    60 perc 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   40 % 
 
Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelősége) esetén a vizsga eredménye 
elégtelen.  
Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte. 
  

Agrár Vizsgaközpont 
A NAH által NAH-12-0012/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet) 

7100 Szekszárd Palánki út 41.  
e-mail: info@agrarvk.hu; honlap: www.agrarvizsgakozpont.hu 



 

 
 
Projektfeladat minták: 
 
A feladatleírásban meghatározott szituációnak megfelelően kiválasztja a célszervezetet, a 
megfelelő irtószert, módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, 
védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel 
kapcsolatos adminisztrációt  
 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   30 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:    60% 

 
minta feladat-1 

1. szituáció:  
Német csótánnyal erősen fertőzött, 200 m2 alapterületű (10x20x3m belmagasságú) üzemi 
konyhában vagyunk. Végezze el a csótányirtást permetezéssel!  

- Válassza ki a megfelelő irtószert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, 
anyagokat, védőfelszereléseket! 

- Számolja ki a kiválasztott irtószerből a kezeléshez szükséges mennyiséget! 
- Tájékoztassa a konyha vezetőjét a csótányirtással kapcsolatos (előtte/utáni) teendőiről!  
- Végezze el a permetezési munkát! 
- Végezze el a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt! 
- A konyha vezetője nem rendelkezik információval egy üzemi konyha kötelező 

kártevőirtási feladatairól. Tájékoztassa a jogszabályi előírásokról és mutassa be részére 
az ajánlott monitor állomásokat!  

2. szituáció:  
A konyha irodájában fáraóhangya fertőzöttséget észlel. Tájékoztassa a konyha vezetőt a 
védekezési lehetőségekről, a fáraóhangya biológiájáról. 
 
minta feladat-2 

1. szituáció 
Egy 100.000 m2 alapterületű sertéstelepen légyfertőzöttség van.  

- Tájékoztassa a telep vezetőjét a légyirtással kapcsolatos (előtte/utáni) teendőiről!   
- Válassza ki a megfelelő irtószert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, 

anyagokat, védőfelszereléseket! 
- Számolja ki a kiválasztott irtószerből, eszközökből a kezeléshez szükséges 

mennyiséget! 
- Végezze el a légyirtást! 
- Végezze el a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt! 
- A telepvezető nem rendelkezik információval, milyen kártevők elleni védekezési 

kötelezettsége van jogszabály szerint. Végezze el tájékoztatását!  
2. szituáció 

A telep vezetője érdeklődik a tetvek elleni védekezési kötelezettségről, mert a gyermekén 
iskolai védőnői ellenőrzés során fejtetűt talált. Végezze el tájékoztatását! 


