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A MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK INFORMÁCIÓS LAPJA

Amikor e cikket papírra vetem, az olimpiai éremtáblá-
zaton Magyarország a 10. helyen áll, megelõzve olyan or-
szágokat is, amelyek mind terület, mind népességszámban
lényegesen nagyobbak országunknál. Csak néhányat em-
lítve, Lengyelország, Brazília, Ukrajna, Románia. A mi je-
lenlegi 4 aranyérmesünk, Szilágyi Áron vívás,  Gyurta Dá-
niel úszás, Berki Krisztián torna és Pars Krisztián az atlé-
tika területén szerzett elsõséget. Az XXX. Olimpiai Játé-
kokból (2012. július 27- 2012. augusztus 12.) már csak
pár nap van hátra, ez idõ alatt van még remény néhány
érem begyûjtésére. A 98 éves Tarics Sándor, az 1936-os
olimpia aranyérmes vízilabdázója, aki jelenleg Los Ange-
lesben él és mint nézõ Londonban tartózkodik,  jóslata sze-
rint a magyar pólósok esélyesek az aranyéremre.  

Az idei év legmelegebb napja – közel a 40? C fokhoz –
augusztus 6-án volt, ahogyan a meteorológiai hírek is elõ-
re jelezték és nem csak mondták, de valóban éreztük is.
Véleményem szerint júliusban sokkal, de sokkal melegebb
volt, melynek hatását jövõ év júliusáig még sokan fogják
érezni, olyan melegük lesz, hogy a víz is kiveri õket. A
learatott gabona mennyisége közel 30%-al kevesebb lett,
mint tavaly volt, a kukoricából is lényegesebben kisebb
lesz a betakarításra váró mennyiség az elõrejelzések sze-
rint. Ennek  eredményeképpen csökkenhet a gázosítandó
termény, csökkenhet a megrendelések száma, csökkenhet
a bevétel. 

2012. júliusban a Magyar Közlöny 2012./88. lapszámá-
ban megjelent az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Or-
szágos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl
szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet. Az e rendelettel
kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés
2013. január 1-jétõl indítható. Az  Egészségügyi kártevõ-
irtó és fertõtlenítõ (azonosító szám: 3285301) tekinteté-
ben a képzési idõ 1.100 –1.440 óra, míg a ráépülés során
megszerezhetõ  Egészségügyi gázmester (azonosító szám:
5385301) végzettség esetében 400 – 600 óra a képzés idõ-
tartama. A jogszabály szerint az idén elindított iskolarend-
szeren kívüli képzést még a régi szakmai és vizsgakövetel-
mények (SZVK), azaz a 1/2011. (1. 07.) NEFMI rendelet
betartásával lehet szervezni. 

A kártevõirtó képzéssel kapcsolatban a Szövetségünknél
folyamatosan igen sokan érdeklõdnek: hol és mikor indul
a képzés, mennyibe kerül és így tovább. Az érdeklõdõket
az ETI-hez irányítjuk. A legutóbbi telefonáló hívta fel a fi-
gyelmemet egy érdekes honlapra, amely kártevõirtó kép-
zést hirdet. Mint tudjuk, az egészségügyi kártevõirtó kép-
zés végzése – mint bármely más képzés – bármilyen szer-
vezet számára lehetséges, amennyiben a fent említett ren-
delet szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint  egyéb
más követelményeknek megfelel. 

Az említett  honlapon a képzést szervezõ úgy hirdeti a
kártevõirtó szakmát, mint a legfelkapottabb szakma,
amellyel rendkívül könnyedén és magas jövedelemmel le-
het elhelyezkedni az országban, illetve Európában. Tavaly
(2011. január 18-án) húsz (!) hallgató szerzett kártevõirtó
végzettséget, ebbõl 10-en 5-ös és 9-en 4-es eredményt ér-
tek el. A képzés végén a vizsgázó igény szerint europass
oklevelet is kap bármelyik nyelven. 

Az új tanfolyami képzés 2012. szeptember elsején indul.
Ennek ára 160.000,- Ft, a képzés ideje 90 (!) óra. Zseniá-
lis! Nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, de néhány
kérdés óhatatlanul is felmerült bennem. Add 1.: kik okta-
tattak ezen a tanfolyamon és fõleg milyen tankönyvbõl?
Add 2.: hol történt az irányított szakmai gyakorlat? Add
3.: milyen összetételû vizsgabizottság elõtt vizsgáztak a
hallgatók? És még néhány kérdés, ami fõleg az etikus hir-
detésre vonatkozik. Ha nem történt semmilyen vizsga
még, akkor miért vezeti félre a hirdetõ  az esetleges jelent-
kezõket? 

A fentieken felbuzdulva, körülnéztem alaposan a neten.
Találtam is néhány hirdetést a kártevõirtó képzéssel kap-
csolatban, de ezek a jogszabályban elõírt követelmények
alapján ajánlják a képzést. A jelentkezõknek alaposan oda
kell figyelni, hogy nehogy olyan utcába kerüljenek, ami a
késõbbiek során problémát okozhat.

Mint a cikk címében is jeleztem, mindig történik vala-
mi, ami a szakmát is érintheti.

Vogronics László
fõtitkár

Mindig történik valami



1. A Magyar Közlöny 2012/29. számában megjelent a
15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet “Egyes biocidokkal
és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek mó-
dosításáról, ezen belül is A biocid termékek elõállításá-
nak és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes ren-
delet” módosítása.
“7. § A Br. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az (5) bekezdésben felsorolt biocid termék az
OEK szakvéleménye alapján az OTH által kiadott en-
gedély birtokában hozható forgalomba. Az engedély
iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OEK-hez kell
benyújtani.
A 3. terméktípusba tartozó felület-fertõtlenítõszerek
szakvéleményezésére irányuló eljárásban az MgSzH
szakértõként vesz részt. Az engedélykérelemnek a 9.
számú melléklet 3. pontja szerinti, a szakvéleménye-
zéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.”

2. A Magyar Közlöny 2012/39. számában megjelent a
21/2012. (IV. 4.)
NEFMI rendelet az
“Egyes egészségügyi tár-
gyú miniszteri rendele-
tek” módosításáról.
“2. melléklet a 21/2012.
(IV. 4.) NEFMI rende-
lethez
2. Az R. 4. számú mel-
léklet 2. pontja az „Az
engedélyes köteles a
kezelések tényleges
idõpontját és helyét a
megyei népegészség-
ügyi szakigazgatási
szervnek az egészség-
ügyi hatósági és igaz-
gatási tevékenységrõl
szóló törvényben meg-
határozottak szerint bejelenteni.” szövegrészt követõ-
en a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Földi jármûrõl melegköd-képzéssel vagy hidegköd-
képzéssel vagy ULV-eljárással történõ szúnyogirtás
csak a külön jogszabály alapján vagy az egészségügyi
kártevõirtó tevékenységrõl és az egészségügyi kártevõ-

irtó tevékenység engedélyezésének részletes szabálya-
iról szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet alapján kiadott
egészségügyi kártevõirtó tevékenységi engedély birto-
kában végezhetõ. A földi jármûrõl végzett szúnyogir-
tást a kezelést megelõzõ 24 órával a kezelés helye sze-
rint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetnek be
kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a kezelen-
dõ terület helyét és nagyságát, a szúnyogirtás kezdeté-
nek és befejezésének idõpontját, az alkalmazásra ke-
rülõ irtószert, a kijuttatás módját, valamint a kezelés-
re jogosult szakképzett személy nevét.”
3. Az R. 4. számú melléklet 8. pontja a következõ d)
alponttal egészül ki:
(A madarakat megtelepedésük és elszaporodásuk meg-
elõzése érdekében az alábbi létesítményektõl távol kell
tartani:)
„d) az egészségügyi szolgáltató telephelye.”

3. A Magyar Közlöny 2012/88. számában megjelent a
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet “Az Országos Kép-
zési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosítá-
sának” eljárásrendjérõl.

4. A Biocid Termék Direktívát 2013. szeptember 1-tõl
felváltja a Biocid Termék Rendelet.

Végre megjelent a Rendelet magyar szövege is, amely
letölthetõ a MaKOSZ honlapjáról

(http://www.makosz.hu/hirek) és amelyet tagjainknak e-
mail-en is megküldtünk.

JOGSZABÁLY FIGYELÕ
2012-ben, az egészségügyi kártevõirtó szakmára vonatkozó

jogszabályok gyûjteménye

2 KÁRTEVÕIRTÁS XIX. évfolyam, 1. szám



A CEN (Európai Szabványügyi Testü-
let)  TC404 munkacsoportja, amely az
Európai Kártevõirtási Szolgáltatási
Szabványon dolgozik, 2012. április 25-
én, Londonban tartotta negyedik ülését.

A Terminológia Munkacsoport renge-
teg javaslatot kapott a különbözõ nem-
zeti technikai bizottságoktól. Néhány
meghatározás az ISO 9000-bõl lett át-
emelve, másokat a Munkacsoport foga-
dott el és néhány még mindig hiányzik.
A legkritikusabb a “Professzionális fel-
használó” meghatározása.

A Követelmények és ajánlások Mun-
kacsoport a nemzeti technikai bizottsá-
goktól (az ún. N 54-es dokumentumba
foglalva) beérkezett javaslatokkal foglal-

kozott. A következõ, fõbb szempontok
kerültek megállapításra:

• Bevezetés
• Tájékoztató mellékletek használata
• “Környezetvédelem” területének

meghatározása
• Különbség a higiéné és fertõtlenítés

között
• A “Valódi szakember” vagy “Való-

ban szakember” kifejezések megfe-
lelõ használata és meghatározása

• A “terv”, “eljárás” és néhány más
kifejezés pontos jelentése tisztázá-
sának szükségessége

Június végéig a Munkacsoportok a
hozzájuk érkezett javaslatok értékelését
megküldik a Titkárságnak.

Az Elnök július közepén összehív egy
szerkesztõ csoportot, amely megbeszé-
lésre a Munkacsoportok vezetõi is meg-
hívást kapnak, és más közremûködõk
számára is nyitott lesz az ülés annak ér-
dekében, hogy felülvizsgálják a szöveget.

A javított szöveget és a nemzeti bizott-
ságok megjegyzéseire adott válaszokat a
Titkárság július folyamán megküldi, az
Elnök levelével együtt.

A nemzeti technikai bizottságoknak
szeptember végéig kell megküldeniük az
észrevételeiket, amelyeket a következõ
ülés alkalmával, 2012. november 28-29-
én, Milánóban fognak kiértékelni. 

Az összefoglalót készítette:
Németh Mária
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Az Európai Kártevõirtási Szolgáltatási
Szabványról
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A 2011. évi szervezett csípõszúnyog-irtás
adatai és értékelése

1. táblázat
LÉGI ÚTON VÉGREHAJTOTT CSÍPÕSZÚNYOG-IRTÁS ADATAI, 2011.

n.a. = nem áll rendelkezésre hatékonysági adat

A közleményben a 2011-ben végzett,
csípõszúnyog lárvák és imágók elleni
szervezett védekezés légi illetve földi ke-
zelésekre vonatkozó adatait ismertetjük.
Az adatok a munkát kivitelezõ vállalko-
zások és alkalmanként a tevékenység
monitorozásával megbízott cégek jelen-
téseibõl származnak.

(1) A szervezett imágóirtás adatai és
értékelése

A légi úton, ULV-eljárással végzett ke-
zelések összesített adatait az 1. táblázat
tartalmazza.

Az elmúlt évekkel összehasonlítva (2.
táblázat), a kezelt területnagyság 2011-
ben – köszönhetõen annak, hogy jelen-
tõs szúnyog-populáció szinte sehol sem
alakult ki – erõteljesen lecsökkent; az
elõzõ évinek mindössze 1/5-ére.

2. táblázat.
LÉGI ULV-ELJÁRÁSSAL KEZELT

TERÜLETEK NAGYSÁGA 
(2007-2011.)

Év Kezelt terület 
(ha)

2007 176.100
2008 444.073
2009 477.310
2010 649.773
2011 131.230

A tavalyi évben 6 készítményt alkal-
maztak a kivitelezõk a csípõszúnyog
imágók elleni védekezésben. A felhasz-
nált ULV formulációk közül négy (DEL-
TA ULV, K-OTHRIN ULV, MOSQUI-
TOX 1 ULV, MOSQUITOX 1 ULV

FORTE) felhasználásra kész, kettõ
(AQUA K-OTHRIN ULV, K-OTHRIN
10 ULV) hígítva alkalmazandó.

Az összterület 100%-át egyetlen szin-
tetikus piretroid hatóanyaggal,
deltamethrinnel kezelték. A felhasznált
készítmények %-os megoszlását az 1. áb-
ra szemlélteti. A hatóanyag-rotáció le-
hetõségének elvesztésével a kezelt hazai
csípõszúnyog-populációk rezisztenciájá-
val lehet számolni, ugyanakkor erre a
hatékonyságvizsgálati adatok továbbra
sem utalnak (3. táblázat).

Az imágóirtás hatékonyságát a keze-
lés elõtt, illetve azt követõen, idõegység
alatt a vizsgált személyre szálló nõstény
szúnyogimágók számolásával állapítják
meg. Az 1. táblázatból kitûnik, hogy az el-
végzett  kezelések   a   szakmai   követel-



ményként támasztott legalább 80%-os
hatékonyságot elérték, vagy meghalad-
ták. A készítményenként összesített át-
lag hatékonyságokból pedig megállapít-
ható, hogy a közük lévõ különbség nem
szignifikáns. Ugyanez mondható el ak-
kor is, ha a 2011-es számokat az elõzõ
évek hasonló adataival vetjük össze (3.
táblázat). A hatékonyság mérésekor kü-
lönösen fontos, hogy – az egyéb szem-
pontok betartása mellett – arra is figyel-
jünk, hogy adott kezelés hatékonyság-
mérését a gyérítés elõtt és után az adott
területen ugyanaz a személy végezze,
azonos idõpontban. Megjegyzendõ az is,
hogy több kezelésrõl sajnos nem áll ren-
delkezésre ez az adat.

(2) A szervezett szúnyoglárva-irtás
adatai és értékelése

A csípõszúnyog lárvák elpusztítása
céljából Bacillus thuringiensis var. israe-
lensis (Bti) hatóanyagú készítményekkel

2011-ben kezelt területe-
ket az 4. táblázat tartal-
mazza. 

A lárvagyérítésben
érintett területek nagysá-
ga évrõl-évre szélsõsége-
sen változhat: a 2009-ben
kezelt 10.112 ha-t 2010-
ben 8.180 ha, majd 2011-
ben 3.980 ha nagyságú te-
rület kezelése követte. 

Továbbra is kívánatos
lenne, hogy – a Balaton
térségéhez hasonlóan –
országszerte kijelölésre
kerüljenek a kezelendõ,
rendszeres csípõszúnyog
lárva-tenyészõhelyek. A
szisztematikus felvétele-
zések birtokában, jól idõ-
zített kezelésekkel a te-
nyészõhelyeken fejlõdõ
lárvák elpusztítása meg-

felelõ hatékonyság mellett biztosítható.
Emellett kívánatos lenne a kivitelezõi
munkára kiírt pályázatokban prioritás-
ként kezelni a biológiai módszer alkal-
mazását.

A lárvatenyészõhely-kezelések ará-
nya, a légi ULV módszerrel végzett imá-
gógyérítés területének 3%-a volt 2011-
ben.

A lárvagyérítések hatékonysága – ott,
ahol rendelkezésünkre áll ilyen adat – a
mérések szerint megfelelõ volt.

(3) Újonnan engedélyezett készítmény
2012. január 26-án kapott forgalomba

hozatali engedélyt az OTH-tól a 0,12%
lambda-cihalotrin hatóanyagú MOS-
QUITOX®-LAMBDA 1 ULV szúnyog-
irtó szer, amely a használati utasításban
foglaltak szerint higítás nélkül, földi jár-
mûvön elhelyezett ULV berendezéssel, 1
liter/hektár dózisban juttatható ki. A
forgalmazó (Bábolna Környezetbiológi-
ai Központ Kft.) a közeljövõben szándé-
kozik kérelmezni a készítmény engedé-
lyének kiterjesztését légi úton történõ
kijuttatásra is.

Papp Kamilla és Zöldi Viktor
Országos Epidemiológiai Központ,

Dezinszekciós és Deratizációs Osztály
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1. ábra.
ULV FORMULÁCIÓK MEGOSZLÁSA A KEZELT TERÜLET ARÁNYÁBAN

(2011.)

3. táblázat
ULV-KÉSZÍTMÉNYEK HATÉKONYSÁGA (2007-2011.)

n.a. = nem áll rendelkezésre hatékonysági adat

4. táblázat
SZÚNYOGTENYÉSZÕ HELYEK KEZELÉSE (2011.)

n.a. = nem áll rendelkezésre hatékonysági adat
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Beszámoló a CEPA Közgyûlésérõl
2012. július 5-én, Brüsszelben került sor a CEPA Közgyûlé-

sére, amelynek során elfogadásra került a 2011. év pénzügyi
elszámolása.

Ezen a Közgyûlésen került sor a CEPA elnökének, alelnök-
ének és pénztárosának megválasztására, az Alapszabály 8.3
pontjának megfelelõen. Mindhárom tisztségviselõt ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül választották meg a következõk sze-
rint:

Elnök: Betrand Montmoreau (Franciaország)
Alelnök: Patrick Vernié  (Franciaország)
Pénztáros: Frederic Verwilghen (Belgium)

A következõ, szeptember 20-i ülésen az igazgatóság tagjai-
nak megválasztására kerül sor.  

A Közgyûlést megelõzõ Management Day plenáris ülésén
az Európai Bizottság képviseletében Myriam Dumortier tar-
tott elõadást egy EU projektrõl, amely arra hivatott, hogy ke-
zelje a EU területére behurcolt kártevõket. Dumortier asz-
szony elõadását videora rögzítették, amely hamarosan rendel-
kezésre fog állni a CEPA weboldalán (http://www.cepa-
europe.org/).

David Trenchard, egy másik európai szövetség vezetõje  a
költöztetési szolgáltatásra vonatkozó szabvány létrehozásáról
tartott elõadást. Frederic Verwilgen egy, a CEPA tagoktól be-
gyûjtött adatokra alapozott, az endémiás és behurcolt
(invazív)  fajokkal kapcsolatos projektrõl számolt be. Ezt kö-
vetõen az új CEPA tagok pedig arról beszéltek, mi ösztönözte
õket, hogy CEPA-tagokká váljanak. A MEGE célkitûzéseit
Kiss Barnabás ismertette.

Külön említést érdemel Anselm Speich (Infralive) beszá-
molója egy kísérleti tanulmányról, amelyet Spanyolországban
végeztek annak érdekében, hogy elõsegítse a jobb piaci adatok
felmérését a kártevõirtó ágazatban. Ezt a tanulmányt a CEPA
kezdeményezõ támogatása tette lehetõvé, az ANECPLA  és a
spanyol kártevõirtó szakemberek, valamint termékgyártók
idejének és emberi erõforrásainak segítségével. A tanulmány
középpontjában egy, az Infralive által kifejlesztett módszer áll,

amely lehetõvé teszi a bizalmasan kezelt versenyképes és érzé-
keny információk összegyûjtését annak érdekében, hogy sta-
tisztikákat tegyenek közzé anélkül, hogy felfednék az érintett
adatszolgáltatók eredetét és természetét a tanulmányban. A
tanulmány sablonul szolgál más CEPA tagok részére, hogy azt
át tudják ültetni saját felmérésük szolgálatába. A CEPA fel-
kérte az Infralive-ot, hogy nyújtson támogatást mindazon
CEPA tagoknak, akik lemásolnák a spanyol kezdeményezést
saját piacaikon. 

A Közgyûlés során Roland Higgins ügyvezetõ bemutatta a
CEPA 2010/2011-es évekre vonatkozó Éves Beszámolóját (ld.
kép alul) (A beszámoló megtekinthetõ, illetve letölthetõ a
MaKOSZ weboldaláról – www.makosz.hu – a “Dokumentu-
mok” menüpont alatt – a szerk.)

Az összefoglaló beszámolót készítette: Németh MáriaA CEPA Ügyvezetõsége (balról-jobbra): Roland Higgins (ügyvezetõ), 
Frederic Verwilghen, Bertrand Montmoreau és Patrick Vernié



Az idei EUROCIDO elõkészítõ csapata mind az el-
múlt 20 év tapasztalatait, mind a kiállítók és a látogatók
kívánságait figyelembe vette, annak érdekében, hogy a
résztvevõk a szakma újdonságait elméletben és gyakor-
latban egyaránt megismerhessék. A kiállításra a megszo-
kott Westfalenhallen 2-es csarnokában és a mellette levõ
3-as csarnokban került sor. A két csarnokot összekötõ
átjáróban a 2010-es kiállítás mintájára ismételten ento-
mológiai bemutatót helyeztek el a szervezõk. Az ento-
mológiai kiállítás mellett Rat City néven egy képzõmû-
vész festett patkányait lehetett kívánság szerint megren-
delni és megvásárolni.

Az 1500 belföldi és külföldi látogató a két kiállító na-
pon a standok megtekintése mellett elõadásokon is részt
vehetett.

A kiállítók többsége természetesen Németországból
érkezett, de nem hiányoztak az ismert angol, francia,
olasz kártevõirtó nagyvállalatok sem. Magyarország kép-

viseletében a rendszeresen
kiállító BÁBOLNA BIO
mellett az Irtó Trió Kft is
jelen volt.

A mintegy 90 kiállító felvo-
nultatta a korszerû kártevõ-
irtás monitoring, valamint a
madarak elleni védelem esz-
közeit. Természetesen nem
hiányoztak a különbözõ szí-
nû, illetve formulációjú rág-
csáló-irtószerek sem. A ha-
gyományos permetezõszerek
és a kijuttatásukhoz szüksé-
ges  gépi  megoldások is szép
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Beszámoló az EUROCIDO 2012-rõl
2012. február 15-16 között immár tizedik alkalommal rendezte meg a Német Kártevõirtó Szövetség a

dortmundi vásárközpontban az EUROCIDO 2012 Nemzetközi Kártevõirtó Konferenciát és Kiállítást,
amely a kártevõirtó szakma egyik legnagyobb, hagyományos rendezvénye Európában. Az eseményt
Rainer Gsell, a Német Kártevõirtó Szövetség elnöke nyitotta meg.



számmal voltak megtalálhatók a rendezvényen. A kiállí-
táson fellelhetõ egéretetõ dobozok, patkányetetõ ládák,
élvebefogó csapdák és monitoring eszközök sokasága

egy külön csarnokot képes lett volna önmagában is meg-
tölteni.

A kétévente megrendezésre kerülõ EUROCIDO
nemcsak a gyártóknak biztosít lehetõséget, hogy bemu-

tassák termék-palettájukat a szakembereknek, és tájé-
koztatást adjanak a kártevõirtással kapcsolatos kérdé-
sekrõl, hanem egyben eszmecserét is biztosít az európai
kártevõipar részvevõinek. 

Az EUROCIDO 2012 legnagyobb sikere az élõ kárte-
võk bemutatása volt. A BAYER standján különbözõ csó-
tányfajokat, ágyi poloskát és más kártevõ rovarokat te-
kinthettünk meg lárva és kifejlett stádiumban,  és akár
mikroszkóppal is megvizsgálhattuk õket. Ezen túlmenõ-
en a Bábolna Bio standján található  vándor-patkányok
terráriuma  is rendkívül népszerû volt a látogatók köré-
ben. Változatlanul nagy választékban mutattak be ra-
gasztós felületû rovarcsapdákat, melyeket közel tíz kiál-
lító szakvállalat standján is megtekinthettünk.

Összességében elmondható, hogy a 10. EUROCIDO
minden eddigi dortmundi kártevõirtó kiállítást felülmúlt
a kiállítók számában és a rendezõk is elégedettek lehet-
nek és megkezdhetik a felkészülést a következõ ren-
dezvényre.

Papp György 
Bábolna Bio Kft.
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JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott intézmény/személy jelentkezünk/jelentkezem a 

2012. november 7-8-9-én, Esztergomban, 
a Hotel Bellevue-ben (2500 Esztergom / Búbánatvölgy Õrtorony u 49. 

Tel: 06/33/510-810 • Fax: 06/33/510-811)
megrendezésre kerülõ 

MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
XXII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA.

Jelentkezõ adatai:

Neve: ........................................................................................................................................................

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

Címe: ......................................................................................................................................................

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

Telefon: ......................................................................... Fax: ....................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................

Költségviselõ neve (Számlázási cím):

Pontos megnevezés: ..............................................................................................................................

Irányítószám: ................ Helység: ..........................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Kísérõ személy/személyek

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

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

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

1./ Egyszeri regisztrációs díj (mindenki részére kötelezõ!):

MaKOSZ tagoknak 10.000,- Ft/fõ …...................................... Ft

Nem MaKOSZ tag 14.000,- Ft/fõ …...................................... Ft
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2./ Szállás igénylés 2 éjszakára, 2 vacsora és 1 ebéd (8-án):

Ez a részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
1.  Igényelt szobákban történõ elhelyezés, büféreggelivel (2 éjszaka)
2.  A második nap – november 8-án – egy ebédet
3.  7-én és 8-án a vacsorát
4.  Az elõadásokon való részvételet
5.  A kiállítások és poszterek megtekintését
6.  Az elõadások szünetében a kávé, üdítõ fogyasztását
7.  A mûsor megtekintését a vacsora elõtt
8.  Az ÁFÁ-t és az IFA-t

a.) Egyágyas elhelyezés 35.790,- Ft/fõ
b.) Két ágyas elhegyezés 31.790,- Ft/fõ

Költsége: ………........… fõ   x   ………........… …...................................... Ft

Ebédet kérek az elsõ nap (07-én)* utolsó nap (09-én)*

(2.600,- Ft/fõ) ……........……. db ………........… db

3./ Napijegy: 6.000,- Ft/fõ/nap + a regisztráció
amely a következõket tartalmazza:
– az elõadásokon való részvételt,
– a kiállítás megtekintését,
– az aznapi ebédet,
– az elõadások szüneteiben a kávékat, üdítõket.

Költsége:   ….................. fõ   x   ….................. nap  x  ….................. Ft …...................................... Ft

*Panzión felüli fõétkezés: 2.600,- Ft/fõ/alkalom

4./ Elõadás
Maximum 20 perc!

Elõadás címe: ..........................................................................................................................................

Szerzõ(k): ................................................................................................................................................

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

Költsége: 30.000,- Ft / marketing elõadás + ÁFA …...................................... Ft
A tudományos, szakmai elõadások díjtalanok!

5./ Poszter

Címe: ........................................................................................................................................................

Szerzõ: ....................................................................................................................................................

Költsége: díjmentes
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6./ Kiállítás

Igényelt kiállítási terület (Minimálisan igénybe vehetõ terület 6 m2) .................................................. m2

Egy m2 kiállítási terület: 7.000,- Ft/m2 + ÁFA

Igényelt technikai berendezés: ................................................................................................................

Költsége: …....................................

7./ Hirdetés

Hirdetést kívánok/kívánunk elhelyezni a KÁRTEVÕIRTÁS c. lap következõ (karácsonyi) számában
(az árak ÁFA nélkül értendõk).

Fekte-fehér Színes:
Hátsó borító, A4-es: 80.000,- Ft Hátsó borító, A4-es: 110.000,- Ft
Belsõ oldal, A4-es: 60.000,- Ft Belsõ oldal, A4-es: 80.000,- Ft
Fél oldal: 42.000,- Ft Fél oldal: 50.000,- Ft
Negyed oldal: 24.000,- Ft Negyed oldal: 30.000,- Ft

Költsége: …...................................... Ft

8./ Egyéb közlemény (speciális igény):

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

ÖSSZES KÖLTSÉG (1-8. pont összesen): …...................................... Ft

Fizetési mód*:                                         átutalással                                            csekken

MaKOSZ tagságra vonatkozó közlemény* (2011. dec. 31-ig kiegyenlített tagdíj):

MaKOSZ tag vagyok Nem vagyok MaKOSZ tag

A részvételi díjat legkésõbb 2012. szeptember 20-ig kérjük átutalni a következõ címre:

MaKOSZ  10300002-20360210-00003285 számlára

Dátum: …............................................................................................

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

Költségviselõ aláírása                                                                                        Jelentkezõ aláírása

* A megfelelõt kérem bejelölni!
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Tájékoztató
MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

XXI. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRÓL

F O N T O S !!!
KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT LEGKÉSÖBB

2012. szeptember 30-ig 
KÜLDJÉK VISSZA A KÖVETKEZÕ CÍMRE:

Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége
H-1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel/fax: 06-1-464-5241, Mobil: +36 30 873 4670 (Baloghné, Marika)
E-mail: makosz@tlt.hu, http/:www.makosz.hu

A konferencia elõzetes tervezett témái a következõk:
1. Szakmai elõadások:

– jogszabályi változások
– Biocid Direktíva - Biocid Rendelet
– szakképzés
– szúnyogok által terjesztett betegségek
– poloskairtásról
– egyebek

2. CEPA elnökének elõadása
– CEN kártevõirtási szolgáltatási európai szabvány

3. Marketing elõadások
4. Termékbemutatók
5. MaKOSZ Közgyûlés (a napirendet a késõbbiekben küldjük)

A változás joga fenntartva!

Kötbérmentes lemondási határidõ: érkezés elõtt 30 nappal
Kötbéres lemondás: – 30 és 7 nap között a részvételi díj 50 %-a,

– 7 napon belül a részvételi díjat nem térítjük vissza.

Kérünk minden kedves kollegát, hogy a jelentkezési határidõt pontosan 
tartsák be. Csak úgy tudjuk az elhelyezést biztosítani, ha a foglalásokra 

az igény idõben megérkezik!
Az igényeket foglalási sorrendben jegyezzük és biztosítjuk!

Köszönettel!

(A JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ HONLAPJÁRÓL IS LETÖLTHETÕ)



Amikor Steve Broadbent (Ensystex Australia) rájött, hogy
kalapját a hotelban, Ouro Preto-ban (Brazília) hagyta, miután
részt vett 2011 augusztusában az ICUP (International
Conference on Urban Pests - Városi Kártevõk Nemzetközi
Konferenciája) konferencián, azt hitte búcsút mondhat “ba-
rátjának”, amely 25 éven át minden útjára elkísérte. Ám a kár-
tevõiparban mûködõ kollégái együttmûködése és a modern
kor technológiája visszajuttatta neki kalapját, miután az bejár-
ta a földet.

A kalap eredetileg Steve-vel utazott Ausztráliából Brazíliá-
ba. Tervei szerint a konferencia után a természet iránti szenve-
délyének kívánt hódolni azzal, hogy meglátogatja Pantanelt, a
brazil mocsárvilágot. Miután elhagyta Ausztráliát a Csendes
óceáni Húsvét Szigeteken át Chiléba, majd onnan Sao Pualo-
ba (Brazília) érkezett, ahol találkozott az International Pest
Control magazin technikai konzultánsával, Rob Fryatt-el
(Xenex Associates) és néhány napig tartó üzleti találkozók
után Belo Horizontén keresztül, néhány kollégával kiegészül-
ve, tovább utaztak Ouro Preto-ba, az ICUP konferencia szín-
helyére. Steve elõadásában bemutatta, az ún. Exterra Termesz

Csapda Rendszert hogyan pusztított el termesz kolóniákat,
megakadályozva ezzel, hogy a termeszek romba döntsék a
földbõl készült gátakat Botswana-ban. 
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2012. május 14.-17. között Podebrady-ban rendezték meg a
Cseh Kártevõirtó Szövetség X. nemzetközi konferenciáját. A
rendezvényen a kártevõirtó szakemberek mellett a közegész-
ségügyi hatóságok, kórház higiéniai szakemberek, kutatóinté-
zetek, egyetemek, gyártó és forgalmazó cégek is részt vettek. 

A színvonalas elõadások során szó esett a biocid termékek
új forgalmazási szabályairól, a DDD szolgáltatások végzésére
vonatkozó új szabványokról vagy éppen a termékek hatékony-
sági vizsgálatára vonatkozó módszertanokról. A tevékenysé-
gek jogi szabályozásáról szóló elõadásokon túl a gyártó cégek
bemutatták új termékeiket, de sor került számos termék össze-
hasonlító hatékonysági vizsgálatának ismertetésére is. A higi-
éniai és járványügyi témakörrõl, a raktár és takarmány véde-
lemrõl, a szúnyog invázió felmérési módjairól és rágcsálóirtás-
ról egyaránt elhangzottak színvonalas elõadások.

Az Európában is egyre nagyobb gondot okozó ágyi poloska
fertõzés felszámolási lehetõségeivel több cég is foglalkozott.
Ebben a témakörben a Bábolna Bio Kft. is bemutatta az ágyi
poloska irtásához kifejlesztett, szintetikus pyretroidokkal
szemben rezisztens törzsek ellen is hatásos, új BIOPREN®
BFS 6 EC ágyi poloska és bolhairtó koncentrátumát, felhívva
a figyelmet a gyakorlati alkalmazás során a monitorozás fon-
tosságára és a megfelelõ technológia alkalmazására.

A konferencia színvolát emelte, hogy a helyi és külföldi
gyártó és forgalmazó cégek kiállították termékeiket, melyekrõl
a rendezvény szüneteiben bõvebb felvilágosítást is kaphattak
az érdeklõdõk.

Az egyik legtöbb látogatót vonzó attrakció a Bábolna Bio
standján felállított terrárium volt, élõ patkánycsaláddal, mely
a dortmundi EUROCIDO 2012. kiállításon is nagy sikert ara-
tott. Itt került bemutatásra a cég által kifejlesztett és szabada-

lommal védett két új rágcsálóirtószer, a PROTECT SENSA-
TION 2in1  péppel töltött paraffinos kocka és a PROTECT
REVOLUTION fogyasztásnövelõ géllel kombinált tálcás rág-
csálóirtó csalétek, amely többféle formulációval is elérhetõ.
Ezek mindegyike egyszerûen, gyorsan és biztonságosan alkal-
mazható Bábolna Bio új, MULTIBAITER nevû patkányládá-
jában.

A konferencia egyik szponzora, a Bábolna Bio az esti vacso-
rán különleges borkóstolóval lepte meg a résztvevõket. A
Hilltop cég jellegzetes magyar borai között ki-ki megtalálhat-
ta az ízlésének megfelelõt. A jó hangulatú este folyamán a
megjelentek kötetlen beszélgetések keretében cserélték ki ta-
pasztalataikat, tovább erõsítve partneri és kollegiális kapcsola-
taikat. 

Honfiné Kránicz Judit
Bábolna Bio Kft.

„DDD konferencia Podebrady-ban

A kalap, amely körbeutazta a világot

Rob átadja a kalapot Steve-nek



A konferencia végén visszautaztak Belo Horizonte-ba, hogy
onnan tovább repüljenek Pantanalba. Rob folytatja a történe-
tet: “Egyszer csak kopogást hallok a szobám ajtaján éjfél kö-
rül; Steve bejelentette, hogy Ouro Preto-i hotelszobájában
hagyta a kalapját. Biztosítottam, hogy mindent megteszünk,
hogy visszaszerezzük, de 30 éves, Brazíliával kapcsolatos ta-
pasztalatom azt súgta, ez nem valószínû.” Miután Steve más-
nap reggel repült volna tovább, Rob akcióba lendült. “Elõször
is felhívtuk a szállodát, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
szoba lakott, és talán késõbb meg tudják nézni. Tudtam, hogy
ez valószínûleg nem fog megtörténni.” Ám Robnak eszébe ju-
tott, hogy Dr. Bajomi Dániel (Bábolna Bio) még a szállodában
tartózkodik, viszont nem volt meg a mobil telefonszáma. Ezért
Rob e-mailt küldött Dániel titkárnõjének, Máriának Buda-
pestre, elmagyarázva a helyzetet. Néhány órával késõbb Rob
e-mailt kapott Máriától, amely azt az örömteli hírt tartalmaz-
ta, hogy a kalap Dániel birtokában van. A megkönnyebbült
(ám “kalaptalan”) Steve pedig Rob-tól kapta meg a jó hírt. 

Ezután a gazdátlan kalap megkezdte utazását a világ körül.
Dániel visszahozta a kalapot Európába, pontosabban Magyar-
országra, ahonnan postán küldték el Rob-nak, az Egyesült Ki-
rályságba, aki néhány héttel késõbb Indiában, a FAOPMA (a
FAOPMA az ázsiai és óceániai kártevõirtó szövetségek föde-

rációja - a szerk.) éves ren-
dezvényén találkozott is-
mét Steve-vel, aki ott mu-
tatta be az Ensystex India-
t. Rob tehát elvitte a kala-
pot Goa-ba, ahol Steve és
szeretett kalapja ismét ta-
lálkozhattak. Amikor a ka-
lap végre visszaérkezett
Ausztráliba, beteljesítette
világ körüli útját, valamivel
kevesebb mint 80 nap alatt. 

Steve mindehhez ennyit
tett hozzá: “Azt hittem so-
ha többé nem látom a kala-
pomat, azok után, hogy

annyi éven át velem tartott a világ számos pontjára. Szeretném
megköszönni Rob-nak, Dánielnek és Máriának, hogy megmu-
tatták nekem, hogyan képesek az ipar képviselõi együttmû-
ködni világszerte... és a kalapom külön köszöni!”

(Az International Pest Control január/februári számában
megjelent cikket fordította: Németh Mária)
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“Rab László:
Hol a patkány?

Hárommillió alá csökkent a sertések
száma, kétségbeejtõ. A politika tíz-tizen-
öt éve küzd az állattartás leépülése ellen,
hiába. Tavaly is az volt a meghirdetett
kormányzati mantra, hogy helyzetbe kell
hozni az állattartókat. Õket – a Fidesz-
táborba terelt egykori vidéki kisgazda
szavazókat – célozta az állami földek ha-
szonbérleti kiosztása, ami csupán 65
ezer hektár húszéves bérletét teszi lehe-
tõvé. A közel ötmillió hektár magánkéz-
ben lévõ birtok mellett elenyészõ nagy-
ságrend. Mégis ez a 65 ezer hektár az,
aminek leosztása a legtöbb indulatot ge-
nerálja egyes vidéki, az állattartás illúzi-
ójába kapaszkodó régiónkban.

Az agrárminiszter látványosan nem
vesz tudomást a Fejér megyei és a borso-
di földek körüli feltételezhetõ csalások-
ról. Fazekas Sándor szokása, hogy meg-
jelenik a vitás ügyektõl távoli helyeken, s
miután átadja a szerencsésen pályázó ál-
lattartó gazdáknak a 7-8 hektáros föld-
haszonbérletrõl szóló szerzõdést, meg-
engedik neki, hogy az m1-en felmondja a
leckét: rendben zajlik a pályáztatás, át-

lagban 27 hektárhoz lehet hozzájutni,
egyetlen kormány sem hirdetett még
ennyi földet hasznosításra ilyen rövid idõ
alatt, a cél a családi gazdaságok helyzet-
be hozása. Botrányokról egy szót se: ez
van az õ kártyalapján.

Ha a miniszter a kajászói, a felcsúti
vagy a mezõségi vesztesek társaságában
bukkanna föl, láthatná, hogy a földmaf-
fia hogy mûködik. Annak, hogy a helyi
családok megállapodjanak a bérletekrõl,
vagy hogy az ötvenezer forintos regiszt-
rációs díj ellenében mire és hol pályázza-
nak, kivel és mennyiért írassanak pályá-
zatot, ma nincs jelentõsége. Aki veszít,
mindent veszít. Nincs olyan nap, hogy ki
ne derülne, az NFA-pályázatok túlságo-
san titkosak, rengeteg a sundámbundám,
settenkednek a föld körül a politikusok
strómanjai. Fejérben a földek negyede
került a kormányfõvel kapcsolatban álló
tulajdonosokhoz, Borsodban Tállai
András államtitkár családja a nyerõ. Az
ellenzéki pártok az oligarchákról érteke-
zõ Ángyán József nyomán kezdemé-
nyezték a pályázatok nyilvánossá tételét,
kevés eredménnyel. A Fidesz legmaga-
sabb szinten szerepel a földbizniszben, a
tét a földalapú támogatások megszerzé-

se. Ebben a harcban a helyi sertéstartók
vajmi keveset számítanak (a hun-
garikumnak számító termékek alapanya-
gát Németországból is be lehet hozni).
Ócska propagandaszöveg, hogy az állat-
tartó családokat támogatják. Egyre több
a jele annak, hogy a bérelhetõ föld tulaj-
donná alakításán fáradoznak.

A pályázatok nyilvánossága azért len-
ne elengedhetetlenül fontos, hogy lát-
hassuk a háttérben a politikai manõvere-
ket. Ángyán József nem sertésekkel kap-
csolatos példát mondott, amikor úgy fo-
galmazott, a patkánnyal nem lehet meg-
ütközni a csatornában, ki kell csalni a
fényre. Ami azt jelenti, hogy az átlátha-
tatlanra maszkírozott pályázati rend-
szerbe jobban bele kellene látnia az or-
szágnak. Sok disznóságot láthatnánk kö-
zelrõl. Megérné, tisztulna a kép.”

...a baj csak az, hogy olyan ‘kaptafát’
használnak, amire ezt a ‘cipõt’ nem lehet
ráhúzni. A tisztelt példálózó nyilvánvalóan
nem végzett egészségügyi gázmester, hiszen
akkor tudná, hogy nem a patkány tartóz-
kodási helye a döntõ az irtás hatékonysá-
gával kapcsolatban, hanem az irtószer, a
technológia, stb....

A kalapos Steve

A politika is a patkányokkal példálózik...
A cikk a Népszabadság 2012. július 26-i (csütörtök) számában jelent meg.



2012. január/február - Pest Magazine

Metrózó galambok
A stockholmi Metrót használják a galambok a közeli bevá-

sárló központok eléréshez, ahol megtalálják mindennapi bete-
võjüket.

“Békésen várnak a peronon a metrószerelvény megérkezé-
séig. Amikor befut, beszállnak, a következõ megállónál pedig
kiszállnak és elindulnak a ‘vadászterületükre’. – mondja
Rasmus Sandsten, a stockholmi Metró szóvívõje. 

Valószínûleg egy véletlen folytán alakult ki ez a szokás, egyi-
kõjük véletlenül bekeveredhetett egy metrókocsiba, ahonnan
az elsõ adandó alkalommal kimenekült, majd amikor rájött,
hogy az út hova vezetett, rászokott, és óhatatlan volt, hogy más
galambok is kövessék példáját. Érdekes módon, visszafelé
nem látni a galambokat a metrón, valószínûleg hazarepülnek.

Egyébként ez nem az elsõ eset, a ‘90-es években már jelen-
tette néhány metróvezetõ, hogy egész sereg galamb tûnt fel a
szerelvényekben. 

2012. február 10. - Hindustantimes

A zebrák fekete-fehér csíkjai
távol tartják a legyeket

Tudósok megfejtették a titkot, miért alakult ki a zebrák jel-
legzetes fekete-fehér csíkozása; hogy távol tartsák a vérszívó
legyeket.

Magyar és svéd tudósok, akik a Journal of Experimental
Biology szaklapban jelentették meg részletes tanulmányukat,
úgy tartják, hogy a keskeny zebracsíkok nem vonzóak a legyek
számára.

A kulcs pedig az, hogy a csíkos minták hogyan verik vissza a
fényt, mondja Susanne Akesson, a svédországi Lund Egyetem-
rõl, aki tagja volt a tanulmányt megalkotó nemzetközi team-
nek. “Elõször fekete, barna vagy fehér szõrû lovakat tanulmá-
nyoztunk. A fekete és barna lovakon horizontálisan polarizá-
lódott a fény” magyarázza Akesson a BBC News riporterének
“és ez nagyon vonzóvá tette a sötét színû lovakat a legyek szá-
mára.”

Ez azt jelenti, hogy a ló sötét szõrérõl visszaverõdõ fény –
amely hullámokban terjed az éhes légy szemei felé – egy hori-
zontális síkon mozdul el, mint ahogy a kígyó siklik a sima felü-
leten. A tudóscsoport úgy találja, hogy a lóbögölyöket
(Tabanidae) nagyon vonzzák ezek a “lapos” fényhullámok. “A
fehér szõrrõl viszont polarizálatlan fény verõdik vissza” ma-
gyarázza Dr. Akesson.

A polarizálatlan fényhullámok bármely és minden síkon ter-
jednek és ezért kevésbé vonzóak a legyek számára. Ebbõl kö-

vetkezik, hogy a fehér lovakat nem annyira zavarják a lóbögö-
lyök, mint  sötét szõrû rokonaikat - mutat rá a tanulmány.

A tudóscsoport fekete és fehér táblákat, valamint különféle
vastagságban csíkozott táblát helyezett ki egy mezõn, Magyar-
országon. “Rovarcsapda ragasztót kentünk a táblákra és meg-
számoltuk az odavonzott legyeket” - mondta Dr. Akesson.

2012. március – ppconline

Egérszendvics

Az Angol Kártevõirtó Szövetségtõl érkezett ez a fotó errõl
a pimasz kisegérrõl, amely éppen kóstolót tart a mozzarellás-
pestós szendvicsbõl egy olasz étteremben, Londonban. Arról
nem tudunk, hogy az egér törzsvendég lenne-e ebben az étte-
remben.

 2012. március 9. – index.hu

Fellépnek a bolti rágcsálók ellen
Közös programot dolgozott ki a Mezõgazdasági Szakigazga-

tási Hivatal (MgSzH) és az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi
Hivatal (OTH) az élelmiszer áruházakban elõforduló rágcsá-
lók visszaszorítása érdekében. A hatóságok 2012. március 7-
én, a tíz legnagyobb áruházlánc vezetõinek és minõségbiztosí-
tásért felelõs munkatársainak ismertették az idõszakonként
tapasztalható rágcsáló fertõzöttség megszüntetésének lehetõ-
ségeit.

A beszennyezett, fertõzött élelmiszer és annak csomagoló-
anyaga a fogyasztó, a termékkel érintkezõ valamennyi vásárló,
áruházi dolgozó egészségét veszélyeztetheti. A kártevõk jelen-
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léte az élelmiszerekben nemcsak gazdasági, de közegészség-
ügyi és élelmiszerbiztonsági probléma is. Ezért az MgSzH és
az OTH folyamatosan együttmûködik, kölcsönösen tájékoz-
tatja egymást, illetve az élelmiszerbiztonsági, vagy a közegész-
ségügyi veszély fennállásának észlelésekor azonnal megteszi a
szükséges hatósági intézkedéseket.

A hatóságok szerint a hazai élelmiszer áruházakban alkal-
mazott védekezési módszerek és eljárások nem mûködnek
megfelelõen, ami jelentõs szerepet játszhat a kártevõk bejutá-
sában, megtelepedésében, és elszaporodásában. A hivatalok
ezért kidolgoztak egy, a kártevõk visszaszorítását segítõ prog-
ramot. A jövõben a hatóságok ellenõrzései kitérnek a védeke-
zés folyamatának vizsgálatára, így a kereskedés technológiai
területeit, a hulladékkezelést, és a takarítás módját is vizsgál-
ják. Külön figyelmet fordítanak a rágcsálók megtelepedési le-
hetõségeinek vizsgálatára. Amennyiben a termékek beszállítá-
sa során kerül rágcsáló az áruházakba, a hivatalok láncszemlé-
lettel, a szállítási útvonalon visszafelé ellenõrzik a beszállító
vállalkozásokat.

A tájékoztatón az MgSzH és az OTH képviselõi felhívták az
áruházláncok vezetõinek figyelmét arra, hogy a kártevõk tá-
voltartása és a kártevõmentesség fenntartása jogszabályi elvá-
rás, amelynek biztosítása és igazolása az élelmiszervállalkozók
felelõssége. Az egyeztetésen jelen lévõ tíz áruházlánc 16 kép-
viselõje üdvözölte a hatóságok kezdeményezését és kérték a
további aktív együttmûködést a probléma hatékony kezelése
érdekében.

A közeljövõben szervezeti átalakítások, és ezzel együtt név-
változtatás elé nézõ Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal és
az OTH, számos feladata mellett, folyamatosan törekszik a
minél hatékonyabb munkavégzésre, a fogyasztók érdekeinek
védelmére.

2012. április 7. – HVG 

Mérgezett méhek
A kártevõirtás ártatlan áldozatai lehetnek az utóbbi évek-

ben tömegesen pusztuló méhek – sugallja két tanulmány a
Science folyóiratban brit és francia tudósoktól. Egy gyakori ro-
varirtó összetevõi, a neonikotinoidok állhatnak az  elsõsorban
az amerikai méhészeket évek óta foglalkoztató rejtély hátteré-
ben. Más korábbi kísérletekkel szemben ezúttal a hosszabb tá-
vú, áttételes hatásokat vizsgálták természetes élethelyzetek-
ben. A skót Stirlingi Egyetem kutatói fejlõdõ poszméheket
(dongókat) tettek ki akkora adagnak az 1990-es évek óta nép-
szerû vegyszerbõl, amennyi szerintük a természetben is érheti
õket a virágporon és nektáron keresztül. A kolóniákat ezután
a szabadba telepítették, és amikor hat hét múlva megmérték a

súlyukat, kiderült, hogy jóval kevesebb élelmet tudtak felhal-
mozni. Emellett ezek a közösségek 85 %-kal kevesebb méhki-
rálynõt termeltek, ami generációkon keresztül már erõsen
megtizedelheti a – több vadon élõ és termesztett növény be-
porzásában kulcsszerepet játszó – vadméhek állományát. 

A francia INRA agrártudományi intézet kísérletében nyom-
követésre alkalmas, apró rádiócsipeket ragasztottak a szaba-
don mozgó házi méhek hátára. A nem halálos dózisú rovarir-
tóval kezelt ízeltlábóak két-háromszor gyakrabban pusztultak
el a kaptáruktól távol, mint a kontrollcsoportban. Az avignoni
kutatók ebbõl arra következtettek, hogy a szer legyengítette az
állatok tájékozódó képességét. Matematikai modellel azt is ki-
számították, hogy ez a populáció összeomlásához is vezethet.
A házi méhek tömeges pusztulását a múlt évtized közepén ész-
lelték, és egyebek mellett fertõzéssel, a klímaváltozás hatásai-
val, illetve különbözõ okok kombinációjával próbálták magya-
rázni. Dave Goulson, a stirlingi kutatás vezetõje utalt rá, hogy
mivel a dongók több fajtája is kipusztulóban van, felül kellene
vizsgálni, mennyire biztonságosak a neonikotinoidok.

2012. április 26. - origo.hu

Már Magyarországon lehet
az ázsiai tigrisszúnyog

Az ázsiai tigrisszúnyog már megvetette lábát Olaszország-
ban, Dél-Franciaországban, egyes spanyol üdülõterületeken
és az Adriai-tenger keleti partján. A vérszívó gumiabroncsok-
kal és vágott virágokkal jutott be Európába - és nem veszély-
telen, mert terjesztheti például a dengue-láz vírusát is.

Egy brit és belga kutatókból álló munkacsoport részletesen
elemezte a rovar eddigi elterjedését, majd az adatokat három
különbözõ elterjedési modellbe helyettesítette be, és azokat
tíz regionális éghajlati jövõképpel kombinálta. A szakemberek
így pontos rizikótérképekhez jutottak az ázsiai tigrisszúnyog
(Aedes albopictus) európai megtelepedését illetõen. Eredmé-
nyeiket a brit Royal Society Interface címû folyóiratában kö-
zölték. 

A szúnyogok életkörülményei jelentõsen javultak az elmúlt
húsz évben, elsõsorban Franciaország, a Benelux-államok, Né-
metország nyugati részének és a Nyugat-Balkánnak az egyes
területein, ott is, ahol eddig elõ sem fordultak. A trend a szá-
mítások szerint 2050-ig folytatódik, a faj várhatóan átterjed
Dél-Angliára, Nyugat-Magyarországra és Ausztria keleti ré-
szére is - írja a Der Standard címû osztrák lap internetes ki-
adása. 

A tigrisszúnyog túléléséhez enyhe telek szükségesek, ame-
lyek során a januári középhõmérséklet fagypont feletti, az éves 



csapadékmennyiség pedig meghaladja a 600 millimétert. Mi-
vel az éghajlatváltozás következtében fellépõ felmelegedés
Északnyugat-Európában túlnyomórészt a telet érinti, délen
ugyanakkor a nyarak válnak egyre forróbbá és aszályosabbá, a
vérszívó elterjedési területe várhatóan északabbra tolódik - vé-
lik a kutatók. Egyes földközi-tengeri vidékekrõl újra el is tûn-
het a faj. 

Bernhard Seidel osztrák szúnyogszakértõ nem lát különö-
sebb okot az aggodalomra, hiszen az õshonos fajok is terjeszt-
hetnek veszélyes kórokozókat, mint amilyen a nyugat-nílusi ví-
rus - ezt a bécsi Agrártudományi Egyetem kutatói mutatták ki.
Ugyanakkor a vírus átadásához szükséges annak a forrása is, a
közvetítõszerepet ellátó szúnyog önmagában kevés. Seidel
szerint a tigrisszúnyog már Magyarországon is rég megvetette
a lábát, csak még nem talált rá senki.

2012. április 27. - origo.hu

Mit kell tenni
kullancscsípés után?

A lakosság még mindig hisz a kullancseltávolítás népi mód-
szereiben: a fiatalok inkább nem nyúlnak hozzá, a felsõfokú
végzettségûek pedig gyufával kísérleteznek. Pedig mindenki
jobban tenné, ha gyógyszertári eszközt alkalmazna.

Javában tart a kullancsszezon, és az élõsködõ nem csak az
erdõben, hanem a városi parkokban, játszótereken is támad-
hat. 

A kullancsok által terjesztett leggyakoribb betegség a Lyme-
kór, amelyet a fertõzött kullancs bélrendszerében található
baktérium okoz. A kullancs a baktériumot a vérszívás után pár
órával öklendezi vissza a sebbe. A fertõzésnek gyakran semmi-
lyen kezdeti tünete sincs, de késõbb sok esetben súlyos bõr-
gyógyászati és idegrendszeri szövõdményeket eredményez.

Ha viszont körültekintõen járunk el a kullancs eltávolítása-
kor, megelõzhetjük a bakteriális fertõzések kialakulását. Ezzel
együtt a vérszívót minden esetben érdemes ellenõrzésre be-
küldeni a patikákban található kullancsbeküldõ készletek se-
gítségével, a Lyme-kór ugyanis gyógyítható, ha a kezelést idõ-
ben megkezdik.

Az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum felmérése szerint
bár már sokan használják a gyógyszertárakban kapható speci-
ális eltávolító eszközöket, a lakosság 9 százaléka még mindig
krémmel vagy olajjal kenegeti, 7 százaléka csavargatja, 4 szá-
zaléka pedig megnyálazott gyufával próbálja kiszedni vagy in-
kább elõcsalogatni a kullancsot. Ez utóbbi módszerben legin-
kább a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk hisznek, négyszer
annyian, mint szakmunkás társaik. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a 18-29 évesek a legóvato-
sabbak, 37 százalékuk nem nyúl a kullancshoz, és amint lehet,
orvoshoz fordul, 28 százalékuk pedig helyes technikával, csi-
pesszel vagy cérnával szedi ki bõre alól. 

“A szakszerû kullancseltávolításhoz szerencsére ma már a
legtöbb gyógyszertárban beszerezhetõ kullancseltávolító csi-
pesz vagy kanál. Az eltávolított kullancsot abban az esetben is
érdemes bevizsgáltatni, ha a csípést követõen semmilyen tüne-
tet nem észlelünk, ugyanis a csípés körül megjelenõ kokárda
formájú piros folt kevesebb, mint az esetek felében jelenik
meg” - mondja Kónya Márton, az Istenhegyi Géndiagnosztikai
Centrum biológusa.

2012. június 01. - index.hu

Fogamzásgátlót etetnek
a galambokkal Linzben

Sikeresnek bizonyult az a program, amelynek keretein belül
az ausztriai Linz immár tíz éve fogamzásgátlót vet be a galam-
bok túlnépesedése ellen. A madarak a nekik szánt eledelbe
csempészett tabletta révén kapják a szert.

Linzben 2001 óta etetik a fogamzást akadályozó szereket
tartalmazó eledellel a szárnyasokat a város számos pontján.
Az eredmények a várost igazolják: a korábbi 20 ezerrõl 2012-
re 9 ezerre csökkent a galambok száma – jelentették be az
észak-ausztriai városban csütörtökön.

A galambok számára készülõ fogamzásgátlót Németország-
ban gyártják és más állatokra, például a kutyákra veszélytelen.
A város más módon is küzd a galambok túlnépesedése ellen:
kampányt indított azért, hogy a lakosok ne etessék õket. Ha
ugyanis a madaraknak azzal kell foglalkozniuk, hogy eledelt
találjanak, kevesebb idejük jut a szaporodásra.
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A csótányoknak is szükségük van
barátokra

Egy új kutatás szerint az igencsak ártalmas csótány sokkal
kifinomultabb és szociálisabb, mint azt gondoltuk. A tudósok,
akik leleplezték ezeknek a rovaroknak a titkos életét úgy talál-
ták, hogy a csótányok magasan szocializált teremtmények; fel-
ismerik a saját családjukban élõ különbözõ generációk tagjait. 

A csótányok nem szeretnek egyedül maradni, és ha mégis,
ez kihat egészségükre. Szorosan kapcsolódó, egyenlõségre tö-
rekvõ társadalmat alkotnak, amelyet szociális struktúrákra és
szabályokra alapoznak. A csótányközösségek még arra is ké-
pesek, hogy a többség érdekében, közösen hozzanak döntése-
ket. Bizonyos csótányfajokat tanulmányozva még arra is képe-
sek lehetünk, hogy bepillantás nyerjünk, hogyan fejlõdtek bi-
zonyos állati társadalmak, beleértve a sajátunkat is.

A rovarfajok egy kis csoportja – az ún “eutársadalmi rova-
rok” – elhíresült szociális készségeirõl, mint pl. hangyák, ter-
meszek és néhány méh- és darázsfaj, amelyek magasan fejlett
szociális struktúrával és viselkedéssel rendelkeznek. Habár a
csótányokat, mint tömegben élõ rovarokat ismerjük, valójában
keveset tudunk arról, hogyan viselkednek egymás közt. 

Az Insectes Sociaux újságban megjelent tudományos átte-
kintés magyarázza azt, amit ma tudunk a csótányokról. A
mintegy 4000 csótányfaj közül csak 25 alkalmazkodott az em-
berekhez közeli életmódhoz, ebbõl a 25-bõl pedig a német
csótányt (Blattella germanica) és az amerikai csótányt
(Periplaneta americana) választották ki részletes tanulmányo-
zás céljából.

Nappal mindkét faj egyedi csoportokban pihennek sötét re-
pedésekben, résekben vagy csõvezetékekben. Éjszaka ezek a

csoportok – avagy hordák, ahogyan a tudósok néha hívják õket
– felbomlanak egyedekre, amelyek elindulnak élelem és folya-
dék keresõ útjukra. Dr. Mathieu Lihoreau (National Centre of
Scientific Research - Rennes, Franciaország) és kollégái tanul-
mányukban feltárták, hogy a csótányok számára miért fontos
ez a ‘csoportos’ életmód.

Azok a csótányok, amelyek nem szocializálódnak, ‘izolációs
szindrómában’ szenvednek. Például, a ‘magára hagyott’ német
és amerikai csótánynak több idõbe telt az új, nagyobb formá-
vá történõ vedlés, és végsõ fokon, a ‘felnõtté’ válás. A késõb-
biek során a fiatal, izolált csótányok nehezebben csatlakoznak
a közösséghez és késõbb is párosodnak. Úgy tûnik, annak ér-
dekében, hogy megfelelõen fejlõdjenek, a fiatal csótányoknak
szükségük van más csótányokkal történõ folyamatos fizikai
kontaktusra. 

2010-ben kutatók kijelentették, hogy a csótányok ‘beszélnek
egymással’ az ételrõl. Dr. Lihoreau áttekintésében felvázolta,
hogy milyen mértékben támaszkodnak a csótányok kémiai je-
lekre az élelem fellelhetõségére és jellegére vonatkozó infor-
máció átadásában.

A testükbõl kibocsátott vegyületeket, az ún. felhám szénhid-
rogéneket használva, a rovarok még arról is képesek kommu-
nikálni, melyik repedés vagy menedék szolgálhat otthonul a
nap során. Idõnként elõfordul, hogy a csótányok illatnyomo-
kat helyeznek el ezekben a vegyületekben gazdag székletüket
lerakva, amelyeket más csótányok képesek követni. 

Ezek a vegyületek arra is alkalmasak, hogy a csótányok azo-
nosítsák egymást - különösen alkalmasak arra, hogy felismer-
jék, mely csótányokkal állnak rokonságban és milyen fokon.
Az ún. rokonfelismerés “fontos szerepet játszik a csótányok
szociális életében” - írják a kutatók. Többek között ez azért is
hasznos, mert így “az egyedek  elkerülhetik, hogy testvéreikkel
párosodjanak”.

Talán a legmeglepõbb felfedezés a csótányok titkos életére
vonatkozóan mégis az általuk formált ún. “társadalmi hordák”
és hogy hogyan képesek kollektív döntést hozni. Például, ami-
kor menedéket keresnek, minden csótány a csoportban ugyan-
azt a legjobb elhelyezkedésû pontot választja. A csoportok
szintén ugyanazt az élelemforrást kutatják fel.

Ez a viselkedés lehetõvé teszi az információ megosztását és
felgyorsítja a döntéshozatalt. Sõt, ezek a csoportok úgy tekint-
hetõk, mint “kiemelkedõ együttmûködési formák”, mondják a
tudósok, vagy mint “a raj-intelligencia kiemelkedõ tulajdonsá-
ga”. Az amerikai és német csótányokkal végzett tanulmányok
megmutatják, milyen szociálisak ezek a rovarok. Közös búvó-
helyeken élnek, a rokonok különbözõ generációi élnek együtt,
és ezek az állatok társadalmilag függenek egymástól.

Bár a csótányok szociálisan kevésbé fejlettek, mint az ún.
“eutársadalmi rovarok”, amelyeknek magasan fejlett közössé-
geik vannak, ám egyenlõbbek. Az “eutársadalmi rovarok” kö-
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zött egy királynõ dominál, fenntartva magának a szaporodás
kiváltságát, több ezer dolgozó támogatását élvezve. Azonban
bármely csótány képes a párosodásra és azt meg is teheti. 

Dr. Lihoreau és kollégái tovább folytatják a nyomozást a
csótányok társas viselkedése után, mivel így még többet tárhat-
nak fel arról, hogy az egyes rovarok hogyan alkothatnak kol-
lektív csoportokat. 

Úgy tûnik, hogy még a csótányok is kialakíthatnak baráti
társaságot, és evolúciós szempontból elõnyt kovácsolhatnak a
szociális képességeikbõl. 

2012. június 16. - 2tfu.com

Ez egy szúnyog?

NEM! Ez egy kémszerkezet, városi használatra, és már
gyártják. Nagy távolságból irányítható, kamerával és mikro-
fonnal van felszerelve. Le tud szállni egy emberen, képes DNS
mintát venni, vagy micro nyomkövetõt a bõr alá juttatni. Azt
hiszem nem kétséges, hogy a rendõrség, illetve katonaság ko-
molyan érdeklõdik a “kütyü” iránt...

2012. július 11. - MTI 

Óriás csótányok lepték el
Nápolyt

Nápoly városközpontjában és a peremkerületekben spontán
pénzgyûjtés indult, hogy a lakótömbök, üzletek és hivatalok
közösen fizessék ki a profi csótányirtókat, ha már az önkor-
mányzat nem képes intézkedni. A sikátorokkal teli kikötõvá-
rosban nem ritka a csótány, de a mostani rovarinvázió rendkí-
vülinek számít. Az utcákat hét centiméteres csótányok lepték
el, amelyek esténként elözönlik a járdákat és az úttesteket.

Az újságok szerint az állatok a kánikula miatt bújtak elõ,
mások úgy vélik, az üres városi kassza miatt elmaradt a szoká-
sos csatornatisztítás, és ez okozta a hirtelen csótányszaporo-
dást. Maria Triassi, a nápolyi egyetem orvostudományi szakis-
kolájának igazgatója szerint azonban a különlegesen nagy csó-
tányok a nápolyi öböl szigeteirõl érkeztek a szárnyashajók fe-
délzetén. Az érintettek ezt a feltételezést visszautasították.

Az idegenforgalomnak sem tesznek jót a csótányok: a város
utcái alig szabadultak meg a hulladékhegyektõl, és az olasz saj-
tó máris újabb járványveszélytõl tart, hepatitiszt és tífuszt em-
legetve. Luigi De Magistris, Nápoly polgármestere, a
Facebook-oldalán írt bejegyzése szerint mindezt felesleges pá-
nikkeltésnek tartja.

2012. augusztus 12. - mno.hu

Börtönbe mehet 
az érdi robbanás okozója

A csatornába öntött, a szennyvízzel reakcióba lépõ kén-hid-
rogén okozhatta a szombat esti érdi csatornarobbanást; a
rendõrség közveszély okozás miatt, ismeretlen tettes ellen
nyomozást rendelt el az ügyben – közölte a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szóvivõje vasárnap reggel.

Kovács Viktória elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatok
szerint kén-hidrogén tartalmú vegyszert öntöttek a közmûhá-
lózatba, ami a szennyvízzel reakcióba lépve robbanást idézett
elõ. Az eset körülményeit szakértõk bevonásával az Érdi
Rendõrkapitányság vizsgálja. Közveszély okozásért – ha gon-
datlanságból történt – a Btk. szerint 3 éves börtönbüntetés is
kiszabható. Ha bebizonyosodik, hogy szándékosan követték el
a cselekményt, a büntetési tétel akár 8 év is lehet.

Szabó János, a Pest megyei katasztrófavédelem igazgatóhe-
lyettese szombat este tájékoztatott arról, hogy az érdi Harkály
és Bagoly utca csatornarendszerében kisebb robbanás történt.
Valószínûleg rágcsálóirtásból származó maradékgáz került a
csatornába, ez robbanhatott be – mondta.

Senki sem sérült meg, de a családi házas övezetben bizton-
sági okokból 48 lakóépületbõl 100 embert ideiglenesen kitele-
pítettek, befogadóhelyként az érdi katasztrófavédelmi kiren-
deltséget nyitották meg számukra. Ezzel egy idõben a szakem-
berek hozzáláttak az érintett csatornaszakasz intenzív szellõz-
tetéséhez, illetve a gáz semlegesítéséhez, és folyamatosan mér-
ték a környéken a gázkoncentrációt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) fõ-
ügyeletének vasárnap reggeli tájékoztatása szerint a kiköltöz-
tetett emberek éjfél után nem sokkal térhettek vissza otthona-
ikba, miután a csatornarendszerben lévõ anyagot lúgosítással
semlegesítették, a csatornákat átmosták, megszüntetve a rob-
banásveszélyt.

XIX. évfolyam, 1. szám                              KÁRTEVÕIRTÁS 19

HÍREK, CIKKEK



2012. szeptember 23-27. 44th Annual Conference of the Society
for Vector Ecology
St. Augustine, Florida, USA
Ruth Mcdonald, e-mail: ruth@sove.org

2012. október 8-11. E-SOVE 2012
Montpellier, Franciaország
www.esove2012.eu/

2012. október 17-20. PestWorld 2012
Boston, Massachusetts, USA
www.npmapestworld.org/pestworld2012/

2012. november 7. PestTech2012
National Motor Cycle Museum
Junction 6 M42 Motorway, Birmingham, U.K.
www.pesttech.org.uk

2012. november 7-9. MaKOSZ Konferencia
Hotel Bellevue, Esztergom
tel./fax: + 36-1-464-5241
e-mail: makosz@tlt.hu

2012. november 14-16. PARASItec 2012
Párizs, Franciaország
információ: Michel Debaisieux
e-mail: michel.debaisieux@free.fr

2013. március 6-7. Disinfestando 2013
Palacongressi, Rimini, Olaszország
e-mail: anid@disinfestazione.org

2013. április 10-11. PestEx 2013
Excel, London, U.K.
www.pestex.org/

2013. október 23-26. PestWorld 2013
Phoenix, Arizona, USA
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