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10213002 számú Egészségügyi kártevőirtó megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: az egészségügyi kártevőirtószerekkel, va-

lamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) 

EMMI rendelet  

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 
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Az egészségügyi kártevőirtó a fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre, 

káros állati kártevők (rovarok és rágcsálók) elleni védekezés (megelőzés, irtás) területén végzi 

hivatását, hatósági engedély birtokában.  

Munkáját egészségügyi, oktatási intézményekben, szálláshelyeken, élelmiszerek előállítására, 

tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken, vendéglátóipari és közétkeztetési 

egységekben, mezőgazdasági egységek, állattartó telepek épületeiben, építkezéseken, ipari 

területeken, pályaudvarokon, kikötőkben, hulladéklerakó telepeken, valamint lakossági és 

közterületeken végzi.  

Az egészségügyi kártevők higiénés, járványügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők bio-

lógiai és életmódbeli sajátosságainak, megelőzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és 

alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, az irtószerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalma-

inak ismeretében, felelősséggel végzi munkáját. 

A jogszabályban meghatározott egyes feladatokat egészségügyi gázmester irányításával végzi. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény:  

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmassá-

got kizáró korlátozások figyelembevételével történik. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 

Kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozásnál betanított kártevőirtó-

ként végzett egy év igazolt szakmai gyakorlat. 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 600 óra 

7.2 Maximális óraszám: 660 óra 
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8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sorszám 
Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  

Az egészségügyi 

kártevők elleni vé-

dekezésre vonatkozó 

szabályozás előírá-

sait betartja és betar-

tatja, azokat megfe-

lelően alkalmazza. 

Ismeri az egés-

zségügyi kártevők 

elleni védekezés 

hazai és nemzetkö-

zi szabályozását.  

Elkötelezett a 

szakmai és a sza-

bályt követő mi-

nőségi munkavég-

zés iránt. 

Felelősséget vállal 

saját tevékenysé-

géért, a rábízott 

munkatárs, a mun-

kacsoport munká-

jáért. 

2.  

Elvégzi a betegsé-

geket terjesztő és 

más az emberi egés-

zségre káros állati 

kártevők (egészség-

ügyi kártevők) elleni 

védekezést.  

Érti és ismeri a 

betegségeket ter-

jesztő és más az 

emberi egészségre 

káros állati kárte-

vők (egészségügyi 

kártevők) közegés-

zségügyi, járvány-

ügyi és gazdasági 

jelentőségét.  

Nyitott a felada-

tok megértésére, 

motivált azok 

sikeres végrehaj-

tásában. 

Feladatait meg-

győződéssel, fele-

lősségteljesen vég-

zi. Képes az önel-

lenőrzésre, saját 

hibáinak önálló 

javítására. 

3.  

Egészségügyi kárte-

vőket felismeri, 

azonosítja, a jelen-

létükre utaló nyo-

mokat vizsgálja, 

értékeli. 

Ismeri az egés-

zségügyi kártevők 

biológiáját, élet-

módját, közegés-

zségügyi jelentő-

ségét és gazdasági 

kártételét.  

Szem előtt tartja 

és figyelemmel 

kíséri a különböző 

forrásokból szár-

mazó információ-

kat. 

Önállóan, vagy 

szükség esetén 

szakmai segítség-

gel dönt a szüksé-

ges intézkedések-

ről. 

4.  

A kártevő-

fertőzöttség okait, 

feltárja, elemzi, ér-

tékeli és megfelelő 

javaslatokat ad a 

megelőzési lehető-

ségekre. 

Ismeri mindazon 

mechanikai, tech-

nikai és technoló-

giai módszereket, 

eljárásokat, ame-

lyek alkalmasak a 

kártevők távoltar-

tására, bejutásuk, 

megtelepedésük és 

helyi elszaporodá-

suk megelőzésére. 

Elkötelezett a 

preventív szemlé-

let és cselekvés 

gyakorlatában, 

terjesztésében. 

Következetesen, 

felelősséggel, ért-

hetően végzi felvi-

lágosító tevékeny-

ségét. 

5.  

Elkészíti a kártevők 

elleni védekezési 

(megelőzési és irtási 

mentesítési) terve-

ket, programokat, 

stratégiákat.  

Átfogóan és össze-

függéseiben ismeri 

az egészségügyi 

kártevők elleni 

védekezés min-

denkor érvényben 

lévő szakmai 

irányelveit. 

Kellő kritikával 

mérlegelve a 

megbízói igénye-

ket, tudatosan 

törekszik a szak-

mai szabályok 

érvényre juttatásá-

ra. 

A megbízóval 

együttműködve, 

esetleg új megol-

dásokat javasolva, 

önállóan dönt. 
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Sorszám 
Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

6.  

A rendelkezésre álló 

módszerek közül a 

legalkalmasabbat 

kiválasztja, mind a 

hatékonyság, mind a 

kémiai és a környe-

zeti biztonság figye-

lembevételével. 

Ismeri a kártevőir-

tó tevékenység 

során alkalmazásra 

kerülő fizikai, bio-

lógiai és kémiai 

módszereket, irtó-

szereket. 

Törekszik az eljá-

rások veszélytelen 

alkalmazására, a 

kockázatok mini-

malizálására, el-

fogadható szinten 

tartására. 

Tudatosan kerüli a 

környezet felesle-

ges vegyi terhelé-

sét. 

7.  

Kiválasztja és al-

kalmazza a kártevők 

elleni védekezést 

szolgáló technológi-

ákat, eljárásokat, 

eszközöket, gépeket.  

Ismeri az egés-

zségügyi kártevők 

elleni védekezés 

eljárásait, techno-

lógiáit, a szükséges 

gépeket, eszközö-

ket. 

Motivált a kárte-

vők elleni véde-

kezési feladat 

sikeres végrehaj-

tásában. 

Felelősségteljes 

döntést hoz a meg-

felelő védekezési 

technológiák és 

eszközök kiválasz-

tásáról, szakszerű 

használatáról. 

8.  

A megfelelő irtósze-

reket kiválasztja, 

beszerzi, biztonsá-

gosan szállítja, tá-

rolja, felhasználásu-

kat dokumentálja.  

Ismeri az irtósze-

rek hatástani, toxi-

kológiai, alkal-

mazhatósági tulaj-

donságait, a be-

szerzésükre, szállí-

tásukra, tárolásukra 

és alkalmazásukra 

vonatkozó előírá-

sokat. 

Igényes a haté-

kony munkavég-

zésre. Szem előtt 

tartva a környe-

zetvédelmi, öko-

lógiai szemponto-

kat törekszik a 

felesleges környe-

zet terhelés elke-

rülésére. 

Felelősen alkal-

mazza, betartja a 

szakmai és a kör-

nyezet védelmét 

szolgáló előíráso-

kat. 

9.  

A kártevők biológi-

ai, életmódbeli tu-

lajdonságainak is-

meretében kiválaszt-

ja a legmegfelelőbb 

irtási, mentesítési 

módszert. 

Ismeri a megelőzés 

és a kártevőirtás 

módszereit, tech-

nológiáit, eljárása-

it. 

A kártevőirtási 

feladatok szaksze-

rű és eredményes 

teljesítésével tö-

rekszik a kárte-

vőmentes környe-

zet biztosítására. 

Problémamegoldó 

tevékenységét 

megfelelő önkont-

rollal és szakmai 

képességeinek fo-

lyamatos fejleszté-

sével végzi. 

10.  

Használja, alkal-

mazza a kártevők 

elleni védekezés 

eszközeit.  

Ismeri a kártevőir-

tás hatékonyság 

mérésének eszkö-

zeit, módszereit és 

számításának mód-

ját. 

Törekszik az ob-

jektív értékelésre. 

Döntéseiért - me-

lyeket érthetően 

megindokol - fele-

lősséget vállal. 

11.  

Elemzi és értékeli az 

adatokat, közli az 

eredményeket. 

Ismeri a kártevők 

elleni védekezés 

integrált módszere-

it, eszközeit, az 

adatgyűjtés, értéke-

lés módjait, a szük-

séges számítási, 

statisztikai alkal-

mazásokat. 

Figyelemmel kísé-

ri a tendenciákat 

és törekszik az 

objektív értékelés-

re. 

Önálló javaslatokat 

ad a javító intézke-

dések végzésére. 
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Sorszám 
Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

12.  

Informatikai és ha-

gyományos eszkö-

zöket alkalmazva a 

tevékenységéről 

dokumentációt ké-

szít. 

Ismeri az egés-

zségügyi kártevőir-

tás szakmai nyel-

vezetét, a tevé-

kenység dokumen-

tálásával kapcsola-

tos hatósági elvárá-

sokat. 

Megértve és elfo-

gadva az elvárá-

sokat, formailag 

megfelelő, érthető 

dokumentumokat 

készít. 

Felelősséggel és 

biztonságosan ke-

zeli az adatokat. 

13.  

Alkalmazza a leg-

modernebb doku-

mentációs és tele-

kommunikációs 

eszközöket. 

Ismeri az informa-

tikai és telekom-

munikációs eszkö-

zöket. 

Törekszik az ada-

tok biztonságos 

használatára, táro-

lására.   

Felelősséggel és 

biztonságosan ke-

zeli az adatokat. 

14.  

Felismeri a feladat 

végzéséhez előírt 

szakmai végzettség 

igényt. 

Ismeri a csak egés-

zségügyi gázmes-

ter szakmai irányí-

tásával végezhető 

feladatait, illetve a 

csak az egészség-

ügyi gázmester 

által végezhető 

feladatokat.  

Kész együttmű-

ködésre, közös 

munkavégzésre. 

Feladatait az egés-

zségügyi gázmes-

terrel együttmű-

ködve, felelősség-

gel végzi. 

15.  

Tanácsadása során 

érthetően, meggyő-

zően kommunikál, 

az idegen nyelvű 

kifejezéseket megér-

teti. 

Átfogóan ismeri a 

kártevőirtó tevé-

kenység elméletét 

és gyakorlatát, 

szakmai nyelveze-

tét, beleértve az 

idegen nyelvű 

szakkifejezéseket. 

Empatikus hozzá-

állással érthető 

szakmai tanácso-

kat ad. 

Önállóan, de szük-

ség szerint más 

szakértőkkel kon-

zultálva javaslato-

kat fogalmaz meg 

16.  

Szükség esetén ha-

tékonyan munkatár-

si elsősegélyt nyújt, 

orvosi segítséget 

kér. 

Ismeri a munkatár-

si elsősegélynyúj-

tás szabályait, 

technikáit, módsze-

reit és felismeri az 

orvosi szaksegély 

szükségességét. 

Figyelemmel kísé-

ri a sérült állapo-

tát, tudatosan vég-

zi a szükséges 

beavatkozást, in-

tézkedést. 

Betartja az 

elsősegélynyújtási 

protokollt, tudato-

san, felelősen cse-

lekszik. 

17.  

Elhárítja a mérge-

zést okozó körülmé-

nyeket, illetve meg-

felelő intézkedése-

ket tesz ezek meg-

szüntetésére. 

Ismeri a tevékeny-

ségéhez kapcsoló-

dó munkavédelmi, 

tűzvédelmi és kör-

nyezetvédelmi 

előírásokat, felada-

tokat. 

Törekszik tevé-

kenységének biz-

tonságos kivitele-

zésére. 

Betartja a munka-

védelmi, tűzvé-

delmi és környe-

zetvédelmi előírá-

sokat. 

18.  
A veszélyes hulla-

dékot megfelelően 

kezeli. 

 Azonosítja a tevé-

kenysége során 

keletkező veszé-

A veszélyes hul-

ladékkal a jogsza-

bályi előírásoknak 

A veszélyes hulla-

dékot felelősséggel 

kezeli. 
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Sorszám 
Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

lyes hulladékot. és technológiai 

utasításoknak 

megfelelően jár el. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A fertőző betegségeket terjesztő és más, az emberi egészségre káros állati kártevők elleni vé-

dekezés fontos közegészségügyi, járványügyi, társadalmilag hasznos tevékenység.  

Az eredményes és biztonságos védekezést csak az egészségügyi kártevők higiénés, járvány-

ügyi és gazdasági jelentőségének, a kártevők biológiai és életmódbeli sajátosságainak, a meg-

előzési és irtási eljárások módszercsoportjainak és alkalmazásuk lehetőségeinek birtokában, 

az irtószerek toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak és azok megelőzési lehetőségeinek 

ismeretében lehet felelősséggel elvégezni. 

Munkaerő-piaci igény folyamatos. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

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 % 
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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 

10.3.3 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. 

   

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A vizsgabizottság elnöke és tagjai rendelkezzenek felsőfokú végzettséggel, gázmesteri 

képesítéssel és érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal. 

A képző intézményt képviselő, a gyakorlati képzés folytatásához szükséges végzettség-

gel rendelkező személy. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Egyéni védőeszközök: 

 Védőruha 

 Védőköpeny 

 Fejvédő sisak, kobak 

 Egyszerű légzésvédők, szájmaszkok 

 Fél álarcok 

 Teljes álarcok 

 Légzésvédő betétek 

 Védőszemüveg  

 Védőkesztyűk 

 Védőcipők 
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 Rovarirtó szerek, kijuttató eszközök: 

 Porozószerek, granulátumok 

 Rovarirtó permetező szerek (valamennyi formuláció) 

 Hidegköd-képző szerek 

 Melegköd-képző szerek 

 ULV rovarirtó készítmények 

 Csalétkek, gél-csalétkek 

 Porozó gépek 

 Permetező gépek 

 Hidegköd-képző gépek 

 Melegködképző gépek 

 ULV képző gépek 

 Motoros permetezők 

 Gél kijuttató eszközök  

 Mérőeszközök (vödör, mérőedény)  

 Rágcsálóirtó szerek, eszközök:                               

 Rágcsálóirtó csalétkek (valamennyi formuláció) 

 Rágcsálóirtó hab aeroszol 

 Rágcsálóirtó szerelvények (patkányetető láda, egéretető doboz stb.) 

 Csapdák a rágcsáló elpusztítására 

 Rágcsálófogó ragasztós felületek 

 Madarak távoltartására szolgáló eszközök 

 Tüskék 

 Hálók 

 Riasztó eszközök 

 Irtószermentes termékek, monitoring eszközök: 

 Kártevők jelenlétét kimutató eszközök 

 Nagyfeszültségű és ragadó-lapos elektromos rovarcsapda 

 Csótánycsapdák (papír, műanyag) 

 Ágyi poloska csapdák 

 Repülő rovar csapdák 

 Rágcsálócsapdák (élve-fogó, ragadó-lapos, gyűjtő, stb.) 

 Mintavevő szippantó csövek, minta tároló edény 

 Elsősegélynyújtó eszközök, mentőládák, ellenszerek 

 Számítógép internet kapcsolattal 

 Veszélyes anyagok tárolására szükséges eszközök 

 Dokumentációhoz szükséges eszközök 

 Figyelemfelhívó táblák és feliratok 
 

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.  
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10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

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

lek 

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. 

 


