
 

 
 

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓKNAK 

Hasznos információk egészségügyi kártevők elleni 

védekezésben tevékenykedőknek 
 
A továbbképzés formája: 20 órás jelenléti képzés 

Célcsoportjai*: 13. Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport 

Egészségőr, Egészségőr-fertőtlenítő, 13.4. Egészségőr-fertőtlenítő (31), 13.5. Egészségügyi gázmester, 13.6. Egészségügyi 

gázmester (51), 13.7. Egészségügyi gázmester (52), 13.8. Egészségügyi gázmester (kártevőirtó), 13.9. Egészségügyi kártevőirtó 

szakmunkás (31), 13.10. Egészségügyi kártevőirtó-fertőtlenítő (31), 13.24. Egészségügyi gázmester (kártevőirtó) (51), 13.26. 

Egészségügyi gázmester (53), 13.27. Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő (32), 13.29. Fertőtlenítő-sterilező (31) 

A továbbképzés célja: a résztvevők ismerkedjenek meg a munkájuk során is alkalmazható hatékony kommunikációt és 
stressz-kezelést. Tudják értelmezni, illetve legyenek ismereteik a mindennapi munkájukat jogi keretek között tartó 
jogszabályokról, azok aktuális változásairól. Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel az eszköz nélküli újraélesztés (BLS) 
szabályaival, kivitelezésével.  

A továbbképzésen az alábbi témakörökben kerül sor gyakorlati demonstrációval egybekötött előadásokra: 

 Hatékony kommunikáció, konfliktus és stressz-kezelés az egészségügyi kártevőirtó szolgáltatás területén  

 Az egészségügyi kártevők higiénés és gazdasági jelentősége, az ellenük való védekezési kötelezettség szabályozása 

 A kártevők elleni védekezés során alkalmazható hatóanyagok, irtószerek csoportosítása a védekezési eljárások 
szabályozása 

 Reanimáció, az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztés (BLS) 
 

A kötelező továbbképzés pontértéke: 30 pont 
(más szakmacsoporton belüli szakképesítéssel szabadon választható továbbképzésként 20 pont) 

Továbbképzés időpontja: 2017. szeptember 06 - 07.  
(1. nap 8.30–17.30 óráig, 2. nap 8.00-16.30 óráig) 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 24.  
(A jelentkezéseket érkezési sorrendben 60 főig tudjuk fogadni!)  

 

Jelentkezés a továbbképzésre: 

 Szaftex rendszeren keresztül (szaftex.aeek.hu), vagy  
 Jelentkezési lap honlapunkról letölthető: www.enkk.hu  

A jelentkezéseket tovabbkepzesjelentkezes@enkk.hu e-mail címen fogadjuk. 

A továbbképzés költsége:  
1. Térítésmentes: A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre 

kötelezett számára térítésmentes a fent megnevezett szakképesítéssel rendelkezők részére. 
2. Térítésköteles: Minden további kötelező továbbképzés esetén, vagy más szakmacsoporton belüli 

szakképesítéssel szabadon választható továbbképzésként a részvételi díj 10.000 Ft. 

A továbbképzés helyszíne: ÁEEK-EFF 1085 Budapest, Horánszky u. 24. 
Információk: Vonák Alexandra,  

e-mail: tovabbkepzesjelentkezes@enkk.hu, tel.: +36-1/919-0343/137 

 
* A 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendeletben meghatározott célcsoportok szerint 
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