
Utolsó OKJ-s vizsgalehetőség: 

1. Egészségügyi kártevőírtő és fertőtlenítő  OKJ 32 853 01 

2. Egészségügyi gázmester    OKJ 53 853 01 

Szakmai vizsga/pótlóvizsga/javítóvizsga díja:   75.000 Ft 

Szakmai SZÓBELI és gyakorlati vizsga helye/ ideje:   Budapest, 2022. 12. 06-07. 

Jelentkezés feltétele: 

- visszaküldött, kitöltött jelentkezési lap – letölthető INNEN (link) 

- jelentkezési laphoz csatolt előző vizsga törzslapkivonata 

- Befizetett vizsgadíj   75.000 Ft  

o Kedvezményezett neve: Minerva 90 Kft. 

o Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt. 

o Számlaszám:   10102952-73923919-00000005 

o Közlemény:  vizsgázó neve + vizsga megnevezése 

- Jelentkezési és fizetési határidő: 2022. 11.11. 

 

- Postázás:    Minerva 90 Kft. 8000. Székesfehérvár, Petőfi u. 5. 

(jelentkezési lap + Törzslap kivonat) 

Vizsgaszervező Partner: 2007 Kapos Kft 

  



JELENTKEZÉSI LAP KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA 

(Kérjük a jelentkezési lapot a személyi igazolványban és a lakcímkártyán szereplő adatokkal kitölteni!) 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám: 

Állandó lakcím: 

Levelezési cím:  

Mobilszám:                                         Vezetékes telefonszám:                                 E-mail: 

Tanulói azonosító szám:  

Állampolgárság: Magyar 

A megszerezni kívánt szakképesítés/részszaképesítés/szakképesítés-ráépülés * 

OKJ azonosító száma: 32 853 01 

OKJ szerinti megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő 

A komplex szakmai vizsgára felkészítő intézmény megnevezése, címe:  

 

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: 
2007 Kapos Kft. 

 
A képzés formája:      iskolai rendszerű      iskolarendszeren kívüli      képzésben nem vett részt* 

A komplex szakmai vizsga/javítóvizsga/pótló vizsga* várható időpontja:   

 

Javítóvizsga/pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladat (vizsgafeladatok) megjelölése:  

 

Dátum: 

  ....................................................    ................................................... 

 vizsgázó 
(olvasható név, aláírás) 

 vizsgaszervező képviselője 
(olvasható név, aláírás) 

  P. H.  

* A kívánt rész aláhúzandó!  

Záradék: 

A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz 

szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat 

…….…………... (év) ……………………… (hó) ………… (nap) 
a) maradéktalanul bemutatta. 

b) a ………………………………………………………………………………………………………………..kivételével bemutatta. 

  ..................................................................................  

                               P. H. vizsgaszervező képviselője 
(olvasható név, aláírás) 

 

  



JELENTKEZÉSI LAP KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA 

(Kérjük a jelentkezési lapot a személyi igazolványban és a lakcímkártyán szereplő adatokkal kitölteni!) 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely, idő:  

TAJ szám: 

Állandó lakcím: 

Levelezési cím:  

Mobilszám:                                         Vezetékes telefonszám:                                 E-mail: 

Tanulói azonosító szám:  

Állampolgárság: Magyar 

A megszerezni kívánt szakképesítés/részszaképesítés/szakképesítés-ráépülés * 

OKJ azonosító száma: OKJ 5385301 

OKJ szerinti megnevezése: Egészségügyi gázmester 

A komplex szakmai vizsgára felkészítő intézmény megnevezése, címe:  

 

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: 
2007 Kapos Kft. 

 
A képzés formája:      iskolai rendszerű      iskolarendszeren kívüli      képzésben nem vett részt* 

A komplex szakmai vizsga/javítóvizsga/pótló vizsga* várható időpontja:   

 

Javítóvizsga/pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladat (vizsgafeladatok) megjelölése:  

 

Dátum: 

  ....................................................    ................................................... 

 vizsgázó 
(olvasható név, aláírás) 

 vizsgaszervező képviselője 
(olvasható név, aláírás) 

  P. H.  

* A kívánt rész aláhúzandó!  

Záradék: 

A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz 

szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat 

…….…………... (év) ……………………… (hó) ………… (nap) 
c) maradéktalanul bemutatta. 

d) a ………………………………………………………………………………………………………………..kivételével bemutatta. 

  ..................................................................................  

                               P. H. vizsgaszervező képviselője 
(olvasható név, aláírás) 

 


