
XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
2014. augusztus

A MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK INFORMÁCIÓS LAPJA

Négy évvel ezelõtt, mikor is Dél-Afrikában került
megrendezésre a foci világbajnokság, rövid cikket írtam
az akkori eseménnyel kapcsolatban, miközben a hazai
kártevõirtásra vonatkozóan néhány megjegyzést is meg-
fogalmaztam – neveztesen a hazai szakmai honlapok ál-
lapotára vonatkozóan (megjegyzem nagy változás azóta
sem történt). Most, mikor ismét tanúi vagyunk ennek a
jeles rendezvénynek, többen felhívták a figyelmemet, ne-
hogy eszembe jusson a fociról és a tornával kapcsolatos
eseményrõl bármit is írnom. 

Meg is fogadtam ezt nagy könnyelmûen. De sajnos,
óhatatlanul is párhuzamot vontam a több millió nézõt,
szurkolót lázban tartó világméretû eseményen látottak
és a Szövetségünket érintõ kérdések között. Mirõl is van
szó? Az utódokról. A klasszikus európai nagycsapatok
mind elköszöntek már a csoportmérkõzéseken. Spanyo-
lok, olaszok, angolok, portugálok utazhattak haza. Bár-
mennyire is szeretjük a Real Madrid és a Barcelona játé-
kosait, látnunk kellett, hogy az idõ eljárt felettük, a tiki-
taki focinak leáldozott az ideje. 

Éveken keresztül csodáltuk, beszéltünk róla, e játék
nagymesterei –  Xavi, Iniesta, Alonso –  elfáradtak, nem
tudták azt nyújtani, amire képesek voltak idáig. Ez nem
azt jelenti, hogy elfelejtettek focizni, dehogy! Minden si-
kert bezsebeltek, megtettek mindent a közönségüknek,
csak –  mint mondtam – elfáradtak. Minden csapatnál,
ahol ugyanazok a játékosok hosszú idõn keresztül min-
dig a pályán vannak, és teljes erõbedobással játszanak a
sikerért, bizony elfáradnak; újítani, frissíteni szükséges,
mondhatnám úgy is, hogy kell. Az élvonalbeli játékosok
többsége, ha nem vonul vissza teljesen, aktívan részt vál-
lal az utánpótlás nevelésében, általában sikerrel. Átadják
tudásukat, segítik, ösztönzik a nyomukba lépõket.

Ezek a gondolatok – ahogyan fentebb is írtam – bizo-
nyos formában a Szövetségünket is érintik. 

Gyakorlatilag, majd 25 évvel ezelõtt, elsõként kezdtem
bele a szakmai érdekképviselet szervezésébe. Ezt köve-
tõen Tömösváry József kolléga az akkor még kisiparoso-
kat próbálta önálló szervezetbe tömöríteni. A két kezde-

ményezés után 1993-ban sikerült a mai formában is mû-
ködõ Magyar Kártevõirtók Országos Szövetségét
(MaKOSZ) tetõ alá hozni. 

A kezdetekkor a Szövetség mellett az egészségügyben
dolgozó egészségügyi gázmestereket összefogó KÖJÁL,
majd az ÁNTSZ által 2 évente szervezett konferenciák
voltak számottevõek. 1996-ban látványos közeledés tör-
tént: Hajdúszoboszlón több mint 350 fõs közös rendez-
vényen a látszólagos ellentétek is megoldódtak. A
MaKOSZ a szakmai képzést sikeresen kétszintûvé alakí-
totta, a végzettségek OKJ besorolást kaptak. Új jegyze-
teket, oktatási segédanyagot adott ki, lefordíttatta a
nemzetközi szakmai tájékoztató kiadványokat. A szak-
mai képzésben az oktatószervezõkkel jó kapcsolatot
ápol, oktatókat javasol, továbbá mindkét képzés során
lebonyolítja a kötelezõ 80 órás irányított gyakorlatot. 

A vizsgabizottságba a Szövetség delegálja a szakmai
érdekképviselettel bíró vizsgatagot is. Legutóbb sikerült
elérni, hogy 2013-2014. évben ismét elindult a gázmeste-
ri képzés, valamint a több éve húzódó továbbképzés is el-
kezdõdött, amelynek következõ képzési ideje 2014. ok-
tóber hónapban lesz. 

A jó magyar betegség a kártevõmentesítõ ipart sem kí-
mélte, 2002-ben megalakult a Magyar Egészségügyi
Gázmesterek Egyesülete (MEGE), hasonló céllal, mint
a Szövetség. Az érdekesség, hogy mindkét szervezetben
majdnem mindenki itt is ott is tag, míg a Szövetségben a
vállalkozók vannak bejegyezve, addig a MEGE-ben az
egyéni tagok vannak nyilvántartva. Ez a kettõsség a hat-
nyolcszáz fõt foglalkoztató szakmán belül, véleményem
szerint nem szerencsés. A személyes ellentétek és a vélt
vagy valós sérelmek félretétele a szakmai érdekképvise-
let fejlõdésének, jövõjének elengedhetetlen záloga. Az
egymás felé közeledésnek ezek a személyes ellentétek és
a vélt vagy valós sérelmek nem lehetnek akadályai, mert
a tagság és a szakma érdeke mindennél fontosabb.

Vogronics László
MAKOSZ fõtitkár

RONIX Kft

Utódok nélkül nem megy
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A 2014. április 3-án megrendezett
MASZOSZ szúnyogirtási konferencia 

összefoglalása és tanulságai
Elõszó (függetlenül a konferenciától).
A hazai szúnyogirtó társadalomnak – véleményem sze-

rint –  elsõdleges feladatának kellene, hogy legyen egy egy-
séges szemléletmód és hozzáállás kialakítása. Egy tudomá-
nyos/szakmai konferencia megszervezését, vagy azon való
részvételt, nem szabadna, hogy politikai, illetve vélt vagy
valós kereskedelmi, szervezeti, vagy bármilyen egyéb (akár
személyes) viták befolyásoljanak (a konferencia  ezért szak-
mai, és nem kereskedelmi vagy politikai konferencia). Már-
pedig hazánkban sajnos a széthúzás jellemzi a szúnyogirtás-
sal foglakozó cégeket. Sajnálatos módon ez évben is elõfor-
dult, hogy meghatározó szakmai személyiségek – meghívá-
sunk ellenére – kereskedelempolitikai, vagy egyéb okokból
nem vettek részt konferenciánkon. Csak remélni tudom,
hogy a jövõben e tendencia nem folytatódik.

Konferencia ismertetése:
Dr. Bajomi Dániel (a MaKOSZ elnöke) megnyitója után

Dr. Sáringer Kenyeres Tamás, országgyûlési képviselõ a
múlt év tapasztalatait és a jövõben várható tendenciákat
foglalta össze, amelyet a szerzõ által készített összefoglaló
alapján ismertetek: 

Az idei évben az elõzõekhez hasonlóan lehetõség nyílik a
turisztikailag kiemelt területek központi költségvetésbõl tá-
mogatott szúnyoggyérítésére. A finanszírozás vonatkozásá-
ban a turisztikai célelõirányzat terhére 2014 lesz az elsõ év,
amikor a parlament által elfogadott költségvetés önálló so-
ron jeleníti meg a védekezés költségeit. Mértéke szükség
szerint, de maximum 150 millió forint lehet. Mint az isme-
retes, ez 50%-os támogatás, melyet az érintett önkormány-
zatok, vagy azok szövetségei ugyanilyen mértékben (50%)
egészítenek ki, így idén ez összesen háromszáz millió forint
rendelkezésre állását jelenti. A keretösszeg teljes körû fel-
használása az önkormányzatok által történõ igénybejelen-
tés és indokoltság alapján kerül felosztásra.

Kettõ szerzõdés elõzi meg a kivitelezõk és szakértõk ver-
senyeztetését. Az egyik az „állam” és a kifizetõ szervezet
között (jelen esetben ez a Magyar Turizmus Zrt.), a másik
a már korábban említettek szerint, a kifizetõhely és az ön-
kormányzatok között. A költségvetési önálló sor azonban
szûkíti a kifizetési hely kijelölését (MT Zrt.), ezért az is elõ-
fordulhat, hogy megváltozik a korábban megszokott rend,
ami elsõsorban a lebonyolítás gyorsaságának rovására me-
het. Az elõzõ években a kistérségi társulások egy része
megszûnt, már ez is az elõkészületek lassulását idézte elõ

(igaz ez az idõjárás gyakran kedvezõ volta miatt a legtöbb
esetben az egyes szezonokban nem jelentett nagyobb gon-
dot). 

A fenti rendszer azonban magában rejti annak a veszé-
lyét, hogy a hosszadalmas közbeszerzési eljárások miatt a
védekezéseket évrõl-évre csak késve lehet megkezdeni. Ez
a biológiai védekezések szempontjából különösen proble-
matikus, hiszen a tavaszi- nyárelejei beavatkozás elmaradá-
sa jelentõsen megnehezítheti az imágók elleni sikeres véde-
kezést. A döntéshozók számára ezek a tények ismertek, de
az államháztartási törvény nem teszi lehetõvé a szerzõdés-
kötések elõrehozását.

Ki kell még térni a 2013. év fontos szúnyoggyérítéssel
kapcsolatos történéseire, az úgynevezett bel- és árvízi véde-
kezésre. A kettõ sokak számára összemosódott a turisztika-
ival, holott két külön dologról volt szó, ami a jövõben sem
fog változni. 

Tehát a katasztrófavédelem katasztrófa helyzet esetén
100%-ban „állami” finanszírozásból végezteti a gyérítést,
sokszor ugyanazon kivitelezõkkel és szakértõkkel, akik a
turisztikai munkákat is végzik. 

A turisztikához kapcsolódó gyérítések évrõl-évre ismét-
lõdõek és meghatározott területekre vonatkoznak. Remél-
jük így is marad, hiszen a szervezett védekezés a kivitele-
zõknek és a többi résztvevõnek is a kiszámíthatóságot biz-
tosítja.

Elõre tervezni a szúnyoggyérítés vonatkozásában nagyon
nehéz, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nincs két egyforma
szezon, mindig jelentkeznek új kihívások. Amit ma biztosan
tudunk, hogy Magyarország 2014-es költségvetésében ren-
delkezésre áll 150 millió forint, aminek az ésszerû felhasz-
nálása minden résztvevõ elemi érdeke. A költségvetésnek a
turisztikából származó adóbevételek miatt, a települések-
nek szintén bevételi szempontból, a turistáknak pedig köz-
érzeti téren, hisz a támogatott gyérítések által pihenésüket
nyugodtan tölthetik a választott üdülési célterületeken. Ter-
mészetesen a szolgáltatásokat végzõ cégekrõl sem lehet
megfeledkezni, mivel a folyamatos munka és bevétel teszi
lehetõvé számukra a mûszaki- és technikai eszközeik, vala-
mint a tudásanyaguk fejlesztését.

Összegezve:
A turisztikailag kiemelt területek szúnyoggyérítésére a

jövõben is 150 millió Ft támogatás elkülönítve rendelkezés-
re áll. Továbbra is érvényes az a szabály, miszerint a támo-
gatás összege az önkormányzatok által kiadott/megelõlege-
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zett költség 50%-a (tehát a másik 50%-ot az önkormányzat
fedezi). Hogy a szúnyogirtási feladatok idõben végrehajtha-
tók legyenek, a támogatási összeg utólag is kérvényezhetõ,
illetve biztosított. Sajnálatos módon az elõzõ évben meg-
maradt (országos szinten) támogatási összeg a következõ
évbe nem vihetõ át, de a támogatási összeg a következõ év-
ben is 150 millió Ft-ban kerül meghatározásra, függetlenül
a korábbi évben felhasznált összegtõl (nincs bázis szemlé-
let, nem érdemes esetlegesen szúnyog mentes évben csak
azért kezelést végrehajtani, hogy a következõ évben ne
csökkenjen a támogatás összege). Idõközben, június 13-án
a kormány másképp döntött. (Lásd a sajtóközleményt – a
szerk.)

Köztudott, hogy a 2013-ban elsõ ízben a Katasztrófavé-
delem is részt vett a szúnyoggyérítésben. Logikus és termé-
szetes, hogy konferenciánk elõadójaként tisztelhettük Dr.
Demény Ádámot, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság tûzoltó ezredesét, elõadásának összefoglalását
ebben a számunkban olvashatják.

A több éves hagyományokat követve a konferencia elen-
gedhetetlen része –  immár  évtizedek óta – az Országos
Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és Deratizációs
Osztályának átfogó beszámolója, Dr. Szlobodnyik Judit
Zöldi Viktor és Papp Kamilla elõadásában. Az elõadást új-
ságunkban megtalálják olvasóink.

Szabó Péter, a Szemp-Air Kft igazgatója a 2013. évi árví-
zi és árvizet követõ országos szúnyoggyérítés tapasztalatai-
ról számolt be. Az elõadás nagyon jó áttekintést adott a lé-
gi szúnyoggyérítést befolyásoló idõjárási tényezõk hatásáról
(izotermia, konvekció, inverzió és konvektiv légáramlatok),
levonva azt a következtetést, hogy az irtásra az esti órák a
legalkalmasabbak.

Köztudott, hogy a Szemp-Air Kft., mint fõvállalkozó – 30
alvállalkozóval – végezte a szúnyogirtást a katasztrófavéde-
lem megbízásából. Elõadásában részletesen kitért a szám-
talan szervezéssel kapcsolatos problémára: pl. van-e az al-
kalmazott repülõnek szúnyogirtásra való jogosultsága, a ka-
tegóriával nem rendelkezõ helikopter lakott területrõl való
kitiltása, utalva arra, hogy pl. a Kamov helikopter kedvezõ
pozícióban van, mert nemzeti hatáskörben kaphat repülési
engedélyt.

Az elõadó utalt a légi jármûvek utánpótlásának nehézsé-
geire. Különbözõ okokból más repülõ jármûvek szúnyog-
gyérítésre nem igazán alkalmasak, de legfõképpen alkalma-
zásukra vonatkozó döntés nincs nemzeti hatáskörben.

A méhészekkel való együttmûködés kapcsán megemlítet-
te, hogy az általuk felügyelt területen csupán 2 méhelhul-
lást jelentettek, és az együttmûködés jónak és zökkenõ-
mentesnek ítélhetõ.

A szünet után került sor a hazánkban köztudottan legszé-
lesebb körben alkalmazott szúnyogimágó irtó szer, a K-
Othrin (deltametrin) gyártójának a Bayer Hungaria Kft. új
ágazatvezetõjének, Huszár Elek úrnak a bemutatkozására.

Rövid összefoglalójában utalt a cég töretlen elkötelezettsé-
gére, aktív részvételére a szúnyogirtásban a jövõben is.

Az ezt követõ elõadások nagy része a biológiai szúnyog-
gyérítést helyezte elõtérbe, rámutatva ezen környezetkímé-
lõ eljárás  alacsony részarányára hazánkban.

A Tiszaújvárosi Nonprofit Kft képviseletében Kerékgyár-
tó István helyett Sávolyi Péter részlegvezetõ tartotta meg az
elõadást, szemléletesen vázolva a nemzeti összefogás jelen-
tõségét a szúnyoglárva irtás területén. Hivatkozott a szám-
talan apró, de összességében jelentõs szúnyog-tenyészõhe-
lyek BTI-tablettával való kezelésének szükségességére (te-
metõkben kihelyezett virágvázák, víztárolók, eldobott gu-
miköpenyek, stb.). Az elõadás nagyon szemléletesen össze-
foglalta a csípõszúnyog lárva és imágógyûjtés eszközeit és
eredményeit.

A teljesség igénye nélkül néhány, a bemutatott és vizsgált
csapdák közül:

CDC diptera csapda (Clarke USA), Biogents-
Mosquitaire (német csapda), BG-Sentinel (német csapda),
csalogató anyagok: jég, sûrített széndioxid, Octenol-
Mosquitare. Clarke teleszkópos lárvagyûjtõ. Szúnyog tojás
csapda (Ázsiai tigris-szúnyog megfigyelésére).

Andrási Lõrinc, a Tisza-tavi települések önkormányzati
Társulásának biológiai szakértõje a Csípõszúnyogok fejlõ-
dése és a  biológiai gyérítés indokoltsága a Tisza tónál címû,
nagyon hangulatos képekkel tarkított elõadásában tipiku-
san a BTI  kezelésre predesztinált területeket mutatott be.

A terület nagy része természetvédelmi terület, ahol a víz-
állásokban képes 1 négyzetméteren akár 1.000 db szúnyog-
lárva kifejlõdni, ez különösen indokolja a BTI alkalmazá-
sát.

A szerzõ utalt a BTI alkalmazásának korlátaira; (haté-
konysága maximum a 3. lárvastádiumra hat) és hangsúlyoz-
ta a kezelés jó idõzítésének fontosságát.

Ugyanakkor a szúnyogok természetes ellenségeinek vé-
delmére is felhívta a figyelmet (szitakötõ, mint a legna-
gyobb lárva fogyasztó, békák, fecskék és más madarak),
melyek nem csupán hasznos segítõink, de a táj hangulatá-
hoz is hozzá tartozó védelmet érdemlõ élõlények.

Daru János, a Bábolna Bio Kft. ügyvezetõ igazgatója
Menni, vagy maradni: Szúnyogirtás Bábolna Bio termékek-
kel címmel, nagyon jó átfogó elõadást tartott a Bábolna Bio
komplex szúnyoggyéritési termékpalettájáról. A fiatal szú-
nyoglárvák ellen (1.-2. lárvastádium) a BTI szerepel az
ajánlati listán, míg az idõsebb lárvák ellen (3.-4. lárva stádi-
um) az S-metoprén hatóanyagú termék kijuttatását javasol-
ják. Az S-metoprén a Bábolna Bio Kft. saját terméke, mely-
nek engedélyezése az EU-ban is folyamatban van. Az elõ-
adó felhívta a figyelmet, hogy az S-metopren jelenleg kizá-
rólag pangó vizekben alkalmazható, de a regisztrációs
eljárás élõvizekben való engedélyezésre is folyamatban van.
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Jelenleg piacon lévõ formulációk:
– Bioprén 50 LML szúnyoglárva irtó koncentrátum (nyílt

vizek kezelésére)
– Biopren 4 GR szúnyoglárva irtó granulátum (növény-

zettel benõtt vizek kezelésére)
– Biopren szúnyoglárva irtó tabletta (lakossági alkalma-

zásra)
Az imágóirtás terén (vegyszeres védekezés) a cég a kö-

vetkezõ formulációkat kínálja: Mosquitox termékcsalád (1
ULV, 1 ULV forte, lambda-1 ULV és Fog meleg ködképzõ
szer).

Németh Róbert úr, a Sumitomo Chemical-Valent cég
képviseletében a jelenlegi Bacillus thuringiensis formulá-
ciói, és tervei a jövõben címen tartott elõadást. Mint isme-
retes, a cég a világ legnagyobb BT formuláció elõállítója, az
egész világot átszövõ kereskedelmi hálózattal.

A cég szúnyoglárva irtásra két Bacillus típust állít elõ fer-
mentációs eljárással:

– BTI: Bacillus thuringiensis israelensis. Formulációk:
Vectobac 12 AS, Vectobac WDG, és Vectobac G.

– BSPH: Bacillus sphaericus
A két termék elsõsorban a különbözõ szúnyogfajokra ki-

fejtett hatásában tér el egymástól (mindkettõ nagyon sze-
lektív bacillus), de hatásmechanizmusuk azonos (közismer-
ten gyomorméregként ható, a lárvákat megbetegítõ protein
kristályokat tartalmaznak.)

A cég természetesen minden említett termékét engedé-
lyeztette az Európai Unióban és követve az EU elõírásokat,
az engedélyeket szándékában áll fenntartani.

A délutáni szekcióban  két elõadásra került sor.
Dr. Szepesszentgyörgyi Ádám és felesége, Dr. Gajda Zi-

ta közös elõadásának mottója az alábbi lehetne:
Téveszmék eloszlatása a biológiai szúnyogirtás terén.
Ebbe beletartozik annak a téves felfogásnak a cáfolata,

miszerint a biológiai szúnyogirtás drágább lenne, mint a
vegyszeres védekezés (reális többfaktorú gazdaságossági
számítással a biológiai szúnyogirtás gazdaságossága köny-
nyen igazolható), de beletartozik számos egyéb, a biológiai
szúnyogirtásról keringõ téveszmének cáfolata is, úgymint a
vízbe szórt baktériumok feléledése, valamint a biológiai
preparátumok azonosságának téveszméjéig bezárólag szá-
mos szakmai kérdés. 

Kétségtelen, hogy e téveszmék terjesztõje részben – de
nem kizárólag – a szakmailag felkészületlen média is.

A szerzõk szemléletesen és szakmailag nagyon felkészül-
ten mutatták be a biológiai szúnyogirtás hatásmechanizmu-
sát a BTI, valamint a Bacillus sphaericus kapcsán. Utalva
számos tényezõre, ami a gyártás (helyesebben fermentálás)
folyamán befolyásolja a végtermék (formulációban értéke-
sített biopreparátum) minõségét, utalva az ebbõl eredõ kü-
lönbségekre a forgalmazott biopreparátumok hatékonysá-
ga között.

Az elõadásban a fentiek alátámasztására, valamint a BT
készítmények szelektivitásának igazolására számtalan kí-
sérleti eredményt mutattak be. Célszerûnek látszik elõadá-
suk utolsó, a összefoglaló képének néhány mondatát itt is
közreadni.

1. A vegetatív baktérium önmagában nem toxikus a szú-
nyoglárvákra, de a spórát tartalmazó baktérium lehet
toxikus, ha tartalmaz fehérjetoxint kódoló plazmidot. 

2. A toxintermelés a táptalaj/tápoldat összetételétõl is
függ.

3. A szúnyoglárvák több, mint 1.500-szor érzékenyebbek
a BTI spórákra, mint a rendszertanilag távol álló vizi-
bolhák (Daphnia magna). A szerzõk számos vízben
elõforduló élõlény vonatkozásában igazolták a BTI ki-
magaslóan kedvezõ ártalmatlanságát (e szelektivitásá-
nak köszönhetõen nevezhetõ a BTI környezetkímélõ-
nek). 

4. A vegetatív (spórát,  illetve plazmidot nem tartalma-
zó), magyarul rosszul elõállított BTI készítménybõl
2.700-szoros dózis szükséges a csípõszúnyog lárvák el-
pusztításához (ez a dózis már egyéb élõlényeket is ve-
szélyeztethet.)
Más szóval a rosszul elõállított termék lehet akár ha-
tástalan is. A BTI spórák toxicitása a 2. állapotú szú-
nyoglárvákra kb. nyolcszor akkora volt, mint a 3. stádi-
umban lévõ lárvákra kifejtett toxikus hatása, azaz a ke-
zelést  a lárvák többségének fejlettségéhez kell igazíta-
ni. A szerzõk kalkulációja szerint a biológiai szúnyog-
gyérítés lényegesen gazdaságosabb, mint a vegyszeres
védekezés.

Az utolsó elõadás úgymond divatos téma volt (elsõsor-
ban a növényvédõ szerek összefüggésében). Csulya László
méhész A kémiai szúnyoggyérítés hatásai a méhekre címû
elõadásában a hazai méhészet helyzetét foglalta össze.

Az Európai Únión belül Magyarországon a legnagyobb a
méhsûrûség; 10 méhcsalád négyzetkilométerenként. Ha-
zánkban 1 millió méhcsalád van (az állam további növek-
ményt prognosztizál) 18.000 családnak adva megélhetést. A
méhek, mint megporzó rovarok, országosan mintegy 2 mil-
lió hektáron tevékenykednek. A méhek aktivitása 3-5 km
sugarú körön belül érvényesül, de nemcsak virágport, ha-
nem vizet, nektárt és propoliszt is gyûjtenek, többek között
ez is növeli veszélyeztetettségüket.

A szerzõ leszögezte, hogy a méhek messze nem elsõsor-
ban a szúnyogirtás által veszélyeztetettek, de utalt a fõ koc-
kázati tényezõkre, mint pl. a kezelésekrõl szóló értesítés hi-
ányára, a vegyszer típusának, a kijuttatás repülési magas-
ságnak, a szélsebességnek  és a napszaknak a jelentõségére.

A bevezetõben említett problémák ellenére úgy vélem, a
konferencia nagyon jól sikerült, parázs, és nagyon hasznos
szakmai viták jellemezték, és a résztvevõk száma az eddigi
konferenciák létszámát meghaladta közel  100 résztvevõvel.

Dr. Horn András
a MaSZOSZ elnöke



A szakértõk arra figyelmeztetnek,
hogy az enyhe tél, illetve a májusban
nagy mennyiségben leesett csapadék kö-
vetkeztében a vízzel borított területeken
a csípõszúnyogok számára optimális te-
nyészõhelyek jöttek létre. A helyzetet
rontja, hogy az árvízi szúnyogfajok a szo-
kottnál is több petét raktak le, ezek a fo-
lyók és belvízi területek mentén vannak
jelen, vagy már ki is keltek, vagyis ext-
rém mértékû szúnyoginvázióra van idén
nyáron kilátás. További kockázatot je-
lent, hogy a környezõ országokban meg-
jelent az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes
albopictus) és számítani kell arra, hogy
ezek a rovarok felbukkannak idehaza is,
elsõsorban a déli és nyugati országrésze-
ken. A hazai járványügyi szakemberek
szerint elõfordulhat, hogy ez a szúnyog-
faj berepül az országba és az enyhe tél,
valamint a csapadékos idõjárás miatt ál-
landó jelenlétére is számítani kell. A
kormány mindezek figyelembevételével
döntött a szúnyoggyérítési feladatok át-
vállalása mellett.

A szükséges közbeszerzési eljárásokat
a katasztrófavédelem lefolytatta, ennek
végeztével a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó

Központja a szegedi SZEMP Air
Légiszolgáltató Kft., a békési Rovért Ro-
var- és Rágcsálóirtó Kft. és a budapesti
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. által
alkotott konzorciummal kötött szúnyog-
gyérítésre szóló szerzõdést.

A cégeknek összesen 820 ezer hektá-
ron kell gyéríteniük a vérszívókat. A
szerzõdés aláírását követõen három
munkanapon belül el kell kezdeni a
munkát és a katasztrófavédelem által
megjelölt idõn belül be kell fejezni az el-
sõ kezelést. Szeptember harmincadikáig
450 ezer hektáron légi kémiai, 350 ezer
hektáron földi kémiai, 10 ezer hektáron
légi biológiai és ugyanekkora területen
földi biológiai irtásra vállalkoznak a cé-
gek. Valamennyi helyen és módszerrel
egy-hat alkalommal kell gyéríteniük. Az
ütemtervet a hivatásos katasztrófavéde-
lem határozza meg, és minden esetben
közzéteszi azt központi honlapján és
Facebook-oldalán.

A vállalkozók a feladathoz kizárólag
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által
szúnyoggyérítésre engedélyezett irtósze-
reket alkalmazhatnak. A kezelések so-
rán kiemelt figyelemmel kell lenniük a
biztonsági és munkavédelmi elõírásokra,

valamint a lakosság egészségének és az
élõ környezet épségének védelmére. A
munkavégzéshez szükséges egyedi enge-
délyeket (szakhatósági engedély) a cé-
gek maguk szerzik be, és biztosítják,
hogy a tevékenység szakmai irányítását
olyan ember végzi, aki érvényes egész-
ségügyi gázmesteri szakképesítéssel ren-
delkezik.

A katasztrófavédelem a szúnyoggyérí-
téssel kapcsolatos szakértõi feladatok el-
látására a keszthelyi Pannónia Központ
Szakértõi és Tanácsadói Koordinációs
Kft. és a budapesti Bio-Kalibra Környe-
zetvédelmi Szolgáltató Bt. konzorciumá-
val kötött megbízási szerzõdést. A kon-
zorcium feladata az, hogy ellenõrizze a
gyérítési munkákat, figyeljen arra, hogy
azok a vonatkozó jogszabályoknak, az
Országos Epidemiológiai Központ által
kiadott módszertan szerint, illetve a
megkötött vállalkozási szerzõdés szerint
zajlanak-e. A konzorcium adja ki az el-
végzett munkáról szóló igazolást, ennek
alapján fizet a katasztrófavédelem a gyé-
rítésért. Mindezeken kívül elõzetes hely-
színbejárást és felmérést tartanak, vala-
mint szúrópróbaszerûen személyesen is
ellenõrzik a légi és a földi, kémiai és bi-
ológiai szúnyoggyérítési munkákat. A
keszthelyi és a budapesti cég alkotta tár-
sulás feladatai közé tartozik az is, hogy
monitorozza az ázsiai tigrisszúnyog ha-
zai elõfordulását az érintett területeken.

Az idei szúnyoggyérítés összköltsége
kicsivel meghaladja az 1 milliárd 499
millió forintot.
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A kormány 1,5 milliárd forintot szán
szúnyogirtásra, mert Budapesten és to-
vábbi 700 településen szúnyoginvázióra
lehet számítani – jelentette be Kurucz
Éva kormányszóvivõ pénteken Budake-
szin.

A farkashegyi repülõtéren tartott saj-
tótájékoztatón Kurucz Éva azt mondta:
az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) adatai alapján
szúnyoginvázióra lehet számítani, a raj-

zás megelõzése azonnali beavatkozást
igényel, ezért a kormány meghatározta
az országos szúnyoggyérítési program
központi megvalósításához szükséges
teendõket.

Ennek értelmében az önkormányza-
tok helyett az állam végzi el a feladatot
másfél milliárd forintból, a rendkívüli
kormányzati döntésekre szánt keretbõl.

Bakondi György, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság vezetõ-
je azt mondta, korábban az önkor-

mányzatok látták el ezt a feladatot, de
nem voltak összehangolva a szúnyogir-
tások, ezért azok sokszor hatástalanok
voltak. A 2013-as dunai árvíz után vi-
szont jól mûködött a központi irányítás,
ezért döntöttek e módszer újbóli alkal-
mazása mellett.

A tervek szerint a 1,5 milliárd forint-
ból 2-6 alkalommal végeznek szúnyog-
irtást 450 ezer hektáron légi kémiai,
350 ezer hektáron földi kémiai és 20
ezer hektáron biológiai módszerrel.

Másfél milliárdot szán a kormány szúnyogirtásra
2014. június 13. – kormány.hu, MTI

Akár hétfõn indulhat a szúnyoggyérítés
2014. június 19. – BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság honlapja

Ahogy az a múlt pénteki kormányszóvivõi tájékoztatón elhangzott:
a kormány átvállalta az önkormányzatoktól a szúnyoggyérítési fel-
adatokat, amelyek szervezését a hivatásos katasztrófavédelemre bíz-
ta. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlottak, a szerzõ-
déseket megkötötték, ha az idõjárás engedi, akár hétfõn megkezdõd-
het a gyérítés Budapesten és még hétszáz településen.



1. A 2013. évi szervezett csípõszúnyog-gyérítés adatai
Az 1. táblázat az elmúlt 5 év adatairól és az évek során mutat-
kozó „trendekrõl” ad áttekintést.

LÉGI ÚTON VÉGREHAJTOTT 
CSÍPÕSZÚNYOG-IRTÁS ADATAI

1. táblázat
A kezelésekre OTH engedélyt 25 vállalkozó kapott, de tény-
eleges munkát 24-en végeztek. A kezelt területek 81%-át
azonban csak 3 vállalkozó végezte. Az egyes területeken elvég-
zett kezelések száma 1-9 között volt. 
Az ULV-eljárásra felhasznált készítmények jellemzõit a 2. táb-
lázat mutatja.

ULV-ELJÁRÁSÁRA FELHASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 

* = hígítandó 2. táblázat
Az adatokból kitûnik, hogy valamennyi alkalmazott készít-
mény megfelelõ hatékonyságú volt. Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy összesen 651 kg deltametrin hatóanyag (az elõzõ
évi érték több mint 6-szorosa!) került kijuttatásra.
Az ULV-eljárással történõ légi imágóirtás bevezetése (1976)
óta alkalmazott valamennyi készítmény felhasználásának ide-
jét az alábbi ábra szemlélteti.
A szúnyoglárva-tenyészõ helyek kezelésének adatait a 3. és 4.
táblázat szemlélteti.

SZÚNYOGLÁRVA-TENYÉSZÕ HELYEK KEZELÉSE 

3. táblázat

SZÚNYOGLÁRVA-TENYÉSZÕHELYEK KEZELÉSÉRE
FELHASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 

4. táblázat

A hagyományos területeken esedékes kezeléseket 3 vállalkozó
végezte, viszont a katasztrófavédelem által (19.140 hektárra)
adott megrendelést a SzempAir Kft. hajtotta végre.
Kétségtelen, hogy a korábbi években tapasztaltakkal megegye-
zõen a lárvatenyészõ helyek kezelésének aránya az 5%-ot
2013-ban sem érte el.

2. A szúnyogirtó szerek engedélyezésének aktuális helyzete
Az Európai Unió a felülvizsgálati eljárás során kapott kedve-
zõ adatok alapján 2013. október 1-jén a csípõszúnyogirtásra al-
kalmazott hatóanyagok közül a deltametrint és a Bacillus
thiringiensis var. israelensis H-14 szerotípusát az uniós ható-
anyagjegyzékbe felvette.
Az 528/2012/EU rendelet elõírásainak megfelelõen a tagál-
lamokban kizárólag azok a készítmények maradhatnak forga-
lomban, amelyek gyártói/forgalmazói 2013. október 1-ig nyi-
latkoztak arról, hogy szándékukban áll a készítmény magyar-
országi forgalmazását a továbbiakban is folytatni és erre vo-
natkozóan kölcsönös elismerési szándéknyilatkozatot nyújta-
nak be.
Ennek hiányában az érintett készítmény 2013. október 1. utá-
ni, még 180 napig történõ forgalmazására, illetve további 180
napig történõ felhasználásra/ártalmatlanítására van lehetõség.
Mód van azonban arra, hogy a készítmény amennyiben egyéb
hatóanyagot is tartalmaz forgalomba maradhasson, illetve
egyéb hatóanyag hozzáadásával, új néven újból engedélyezés-
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A 2013. évi szervezett csípõszúnyog-gyérítés adatai
és a szúgyogirtó szerek 

engedélyezésének aktuális helyzete
(Az elõadás 2014. április 3-án, a MaSZOSZ napon hangzott el)

ÉV                        KEZELT TERÜLET ÖSSZESEN (hektár)

2008. 10.621
2009. 10.112 ↓
2010. 8.180 ↓
2011. 3.980 ↓
2012. 5.722 ↑
2013. 27.196 ↑

ÉV                        KEZELT TERÜLET ÖSSZESEN (hektár)

2008. 444.073
2009. 477.073 ↑
2010. 649.773 ↑
2011. 131.230 ↓
2012. 159.174 ↑
2013. 674.615 ↑

A készítmény Alkalmazott Kezelt terület Hatékonyság
megnevezése mennyiség nagysága (%)

(liter) (hektár)

K-Othrin ULV 152.201 294.519 85,9
Aqua-K-Othrin* 17.820 210.884 86,6

Mosquitox 1 70.961 135.370 86,9
K-Othrin 10* 1.890 30.598 86,6

Delta 4.680 7.800 83,2
Mosquitox-1-Forte 680 1.000 90,2

A készítmény Alkalmazott Kezelt terület Hatékonyság
megnevezése mennyiség nagysága (%)

(liter) (hektár)

Vectobac 12 AS 2.590 2.590 > 80
Corobac L 18.707 24.606 > 80
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Termék neve Hatóanyaga Forgalmazó Felhasználás Dózis 
Deltasect 1,2 ULV 1,2 g/liter deltametrin Sharda Hungary Kft. Légi, földi ULV Higítás nélkül
szúnyogirtó szer + 1,2 g/liter PBO Földi, melegköd-képzés Légi ULV: 0,5-0,8 l/ha

Földi ULV: 0,6-0,8 l/ha
Földi mköd: 0,6-0,8 l/ha 

Mosquitox FOG 0,12% deltametrin Bábolna Bio Kft. Földi, melegköd-képzés Higítás nélkül 0,6-0,8 l/ha
melegköd-képzõ szer + 0,6% PBO
Phobi Fenox rovarirtó 30% etofenprox HAT-AGRO Higiénia Kft. Földi, melegköd-képzés 1:49 ipari fehérolajjal
koncentrátum higítandó 2 l/ha
K-Othrine ULV 0,12% deltametrin Corax-Bioner Zrt. Légi, földi ULV Higítás nélkül
szúnyogirtó szer + 0,1% PBO Légi, földi: 0,5-0,8 l/ha
Mosquitox-LAMBDA 1 0,12% lambda-cihalotrin Bábolna Bio Kft. Légi, földi ULV Higítás nélkül
ULV szúnyogirtó szer + 0,6% PBO Légi: 0,5-0,8 l/ha,

Földi: 1 l/ha 

5. táblázat

Felhasználás Termék neve Hatóanyag 

Légi, földi ULV-eljárás Aqua-K-Othrine rovarirtó koncentrátum 2% deltametrin 
K-Othrine ULV szúnyogirtó szer 0,12% deltametrin, +0,1% PBO 
Mosquitox 1 ULV Forte szúnyogirtó szer 0,12% deltametrin, + 0,6% PBO 
Mosquitox-LAMBDA 1 ULV szúnyogirtó szer 0,12% lambda-cihalotrin, + 0,6% PBO 

Földi, melegköd-képzés Mosquitox FOG melegköd-képzõ szer 0,12% deltametrin, +0,6% PBO 
Phobi Fenox rovarirtó koncentrátum 30% etofenprox 

Légi, földi ULV-eljárás Deltasect 1,2 ULV szúnyogirtó szer 1,2 g deltametrin/ l
Földi, melegköd-képzés + 1,2 g PBO/ l 

6. táblázat

re kerüljön, mivel az uniós elõírások nem vonatkoznak azokra
a több hatóanyagot tartalmazó készítményekre, amelyek többi
hatóanyaga felvételének/jóváhagyásának idõpontját még nem
tették közzé.
A hazánkban szervezett szúnyog (imágó és lárva) irtásra enge-
délyezett készítmények aktuális helyzetét következõkben fog-
laljuk össze.
2.1. Deltametrin
• Forgalomban marad:

– kölcsönös elismerés keretében: AQUA K-OTHRIN 
(Bayer AG)

– összetétel módosítással (PBO hozzáadásával): 
MOSQUITOX 1 ULV Forte (Bábolna-Bio Kft.)
MOSQUITOX FOG melegköd képzõ szer 
(Bábolna Bio Kft.)
K-OTRIN ULV (Corax-Bioner Kft.)

• Visszavonásra kerül (szándéknyilatkozat hiányában): 
DELTA-FOG melegködképzõ-szer 
(Farmmix Kereskedelmi Kft.)
DELTA ULV szúnyogirtó szer 
(Farmmix Kereskedelmi Kft.)
K-OTHRIN 10 ULV koncentrátum (Bayer Hungária Kft.)
MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtószer (Bábolna Bio Kft.)

• Az újonnan engedélyezett készítményeket az 5. sz. táblázat
tartalmazza:
Az elõzõekben részletezett lehetõségeknek megfelelõen 2014-
ben szúnyogimágók irtására a 6. táblázatban megjelölt készít-
mények rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel:
2.2. Bacillius thuringiensis var. israelensis H-14
• Forgalomban marad (kölcsönös elismerés keretében):
VECTOBAC 12 AS szúnyoglárva-irtó szer 
(Bábolna Bio Kft.)
VECTOBAC G szúnyoglárvairtó granulátum 
(Bábolna Bio Kft.)

• Visszavonásra kerül (szándéknyilatkozat hiányában): 
BIOBAC 5 GR szúnyoglárvairtó granulátum 
(Bábolna Bio Kft.)
TEKNAR HP-D szúnyoglárvairtószer (Bábolna Bio Kft.)
VECTOBAC TP szúnyoglárvairtó koncentrátum 
(Bábolna Bio Kft.)
VECTOBAC CG szúnyoglárvairtó granulátum 
(Chemtura Europe)
CORABAC G szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Corax-Bioner Zrt.)
CORABAC L szúnyoglárva-irtó szer (Corax-Bioner Zrt.)
CULINEX Plus szúnyoglárvairtó tabletta 
(Corax-Bioner Zrt.)
SUKÍTÓ-XQ-1 szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Forgószárny Kft.)
P99 szúnyoglárva-irtó granulátum (TNT mérnökiroda)
2.3 Metoprén
Mivel a metoprén felülvizsgálata még nem fejezõdött be, ezért
szúnyoglárva-irtás céljára (a 2013. évi OEK Tájékoztató
4.1.8.1. pontjában felsorolt elõírások betartásával!) az alábbi-
akban felsorolt (a Bábolna Bio Kft. által gyártott és forgalma-
zott) készítmények is alkalmazhatók: BIOPREN-BM 5 GR
szúnyoglárva-irtó granulátum
BIOPREN-BM 20 EC rovarlárvairtó koncentrátum
BIOPREN 50 LMLszúnyoglárva-irtó koncentrátum
BIOPREN 4 GR szúnyog- és légylárva-irtó granulátum
PROTECT szúnyoglárva-irtó granulátum
PROTECT 4 GR szúnyoglárva-irtó granulátum

Befejezésül újólag felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aktuális
irtószerválaszték az Országos Epidemiológiai Központ hon-
lapján (www.oek.hu/ika Online Irtószer Adatbázis) rendszeres
idõközönként felfrissítve bárki számára rendelkezésre áll! 

Dr. Szlobodnyik Judit, Zöldi Viktor, Papp Kamilla 
(Országos Epidemiológiai Központ)
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2013. évben a Katasztrófavédelem által 
irányított szúnyoggyérítés tapasztalatai

(Az elõadás 2014. április 3-án, a MaSZOSZ napon hangzott el)

2013. év hidrometerológiai helyzetképe
A 2013. év téli idõszakában esett csapadékmennyiség és a

hirtelen felmelegedés következtében az ország jelentõs terüle-
tén ár- és belvízi védekezés történt. Néhány jelentõsebb árhul-
lám következtében több magyarországi folyóvizünk is kilépett
medrébõl (Tisza mellékfolyói, Dráva, Rába stb.), több mint
200 ezer hektár terület került belvíz alá. Tovább súlyosbította
a helyzetet, hogy 2013. év júniusában Magyarországot elérte
az elmúlt ötven év legnagyobb dunai árvize, amely során a ma-
gyarországi mérési pontokon minden eddigi mértéket megha-
ladó vízállásokat mértek.

Ezen jelenségek, továbbá az, hogy a levegõ felmelegedése is
megkezdõdött, kimondottan kedvezõek voltak a szúnyogok
szaporodásának, amelyek következtében jelentõs szúnyogin-
vázió kezdõdött. A szúnyog- és lárvagyérítés végrehajtását
ilyen esetekben központilag volt célszerû megszervezni. 

Katasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítés 
szükségessége

A Kormány a 2013. júniusi nagy dunai árvíz levonulása után
2013. június 12-én Dr. Bakondi György tû. altábornagyot a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatóját
helyreállítási miniszterelnöki megbízottnak nevezte ki. A hely-
reállítás kiemelt feladata volt az árvízzel érintett lakosságvé-
delmi intézkedések részeként a katasztrófavédelmi szúnyog-
gyérítési feladat végrehajtása. Célterület: a dunai ártér és köz-
vetlen környezete, tehát a veszélyhelyzettel érintett területek.
A Katasztrófavédelem a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az
ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 177/2013. (VI.10.)
Korm. rendelet, valamint ennek módosításáról szóló 191/2013.
(VI.10.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekin-
tettel jár el. 

Helyzetértékelés katasztrófavédelmi szemszögbõl:
> Entomológiai és egyéb szakértõi ismeretek hiánya;
> Katasztrófavédelem jogszabályokban leírt feladatai kö-

zött nem szereplõ feladatkör;
> Valós veszélyhelyzet (járványügyi és lakosságvédelmi);
> Rendkívüli gyorsaságot és központi koordinációt igénylõ

feladat;
> Veszélyhelyzetre vonatkozó védekezést és helyreállítást

finanszírozó források megléte;
> Központi akarat és döntés a feladat végrehajtására.  
A szúnyoggyérítés központi koordinációját helyreállítási fel-

adatkörben a logisztikai feladatrendszer részeként a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ végezte a meglévõ feladatai mellett. A szúnyoggyérí-
tés indokoltságát, adott területen történõ ismételt végrehajtá-
sát, hatékonyságát entomológiai ismeretekkel is rendelkezõ
szakértõnek kell ellenõriznie. Tekintettel arra, hogy a szúnyog-
gyérítés egy hatóságilag, és az ÁNTSZ által is ellenõrzött fo-
lyamat, szükségessé vált a korábban már önkormányzatoknak,

ÁNTSZ-nek is dolgozó biológusok bevonása. Erre való tekin-
tettel a Katasztrófavédelem megbízási szerzõdést kötött a ka-
tasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítéssel kapcsolatos teljes kö-
rû szakértõi feladatok, valamint a monitoring, hatékonyság
vizsgálati feladatok ellátására. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a szolgáltatás megrende-
lése az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal által megadott
és javasolt legnagyobb engedélyekkel rendelkezõ cégeknek
történõ ajánlattételre felkéréssel (Ajánlattételi felhívás a Duna
teljes szakaszán, – Rajkától Mohácsig; 1848,4;1446,9 – illetõleg
az ártérben végzendõ katasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítésre)
történt. Az ajánlattételre mindösszesen 3 vállalkozás került
felkérésre, amelyek érvényes ajánlatokat adtak, a szerzõdés-
kötés a legkedvezõbb ha/Ft/alkalom ajánlatot tevõ céggel tör-
tént. Mivel a csípõszúnyogok kifejlõdése az árvíz után csupán
néhány nap, szükséges volt a sürgõsségi eljárás. 

A Katasztrófavédelem központi koordinációjával zajló ka-
tasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítés I. üteme 2013. június
15-tõl, a II. üteme pedig 2013. június 28-tól nagy erõkkel kez-
dõdött meg a dunai árvízzel érintetett magyarországi szaka-
szokon. A bevont szakértõ és az ÁNTSZ Országos
Tisztifõorvosi Hivatal javaslata alapján, a lakosság életminõsé-
gének javítása érdekében a Duna teljes szakaszán, illetõleg az
ártérben végzendõ katasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítés
teljes második ütemének elvégzése után külsõs monitoring
szakértõ és az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal javas-
lata alapján, a lakosság életminõségének javítása érdekében
indokolt volt egy azonnali kiegészítõ kezelés (III. ütem) a
szakértõk által meghatározott területeken. Ez a III. ütem
2013. július 08-án kezdõdött meg és 2013. július 11-én be is fe-
jezõdött.

A dunai árvízzel érintett területeken a katasztrófavédelmi
célú szúnyoggyérítés végrehajtására kiadott Ütemterv alapján
az I. ütemben és a II. ütemben 50.000-50.000 hektáron légi ké-
miai és 46.000-46.000 hektáron földi kémiai szúnyoggyérítés,
valamint 10.000-10.000 hektáron légi és földi biológiai lárva-
gyérítés végrehajtása történt. Az I. ütemben és II. ütemben te-
hát összesen 212.000 hektáron történt meg a katasztrófavédel-
mi célú szúnyoglárva- és imágógyérítés. A III. ütemben pedig
több mint 50 ezer hektáron folyt a szúnyoggyérítés. A kataszt-
rófavédelmi célú szúnyoggyérítés I-III. ütemének végrehajtása
összesen 262.459 hektáron történt.

Katasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítés 
tapasztalatai

Napi jelentés került bevezetésre annak alapján, hogy melyik
településen, hány hektár területen került a gyérítés végrehaj-
tásra, illetve, hogy mi a következõ napra tervezett gyérítés. Fo-
lyamatos volt a katasztrófavédelmi kommunikáció, rengeteg
megkeresés, bejelentés érkezett az ügyfélszolgálaton keresz-
tül, amit igyekeztünk kielégíteni, megválaszolni.



XXI. évfolyam, 1. szám                              KÁRTEVÕIRTÁS 9

A szúnyoggyérítés indokoltságát, adott területen történõ is-
mételt végrehajtását, hatékonyságát entomológiai ismeretek-
kel is rendelkezõ szakértõnk ellenõrizte. A végrehajtás során,
különösen az elsõ ütemben, a szakértõk elrendelése alapján
több helyen garanciális pótirtásra is sor került. Egy-két terüle-
ten mûszaki hiba miatt valóban nem volt megfelelõ a munkák
színvonala, ezek a területek nem kerültek elfogadásra az ismé-
telt – már megfelelõ – kivitelezés végrehajtásáig. A BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Ellenõrzési Szolgálata,
valamint a települések polgármesterei is ellenõrizték a mun-
kákat, egyes településeken a teljes végrehajtást is. 

Országos szúnyoggyérítés szükségessége
Az árvízi védekezés során a katasztrófavédelemrõl és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény szerint intézkedésre köteles Kormány meg-
kezdte az árvízzel érintett lakosságvédelmi intézkedések ré-
szeként a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítési feladat végre-
hajtását. Ugyanakkor a Kormány számára egyértelmûvé vált,
hogy az árvízi védekezés földrajzi kiterjedésére és azonos idõ-
ben történõ jelentkezésére tekintettel a szúnyoggyérítési fel-
adat központi megszervezése elkerülhetetlen a veszélyhelyzet
elmúltával is, a tárgyi tevékenység ezúttal nem bízható a helyi
önkormányzatokra. Ennek belátását követõen a 2013. június
19-i ülésén döntött a Kormány arról, hogy a szúnyoggyérítést
a veszélyhelyzettel érintett területen kívül is elvégzi, a koráb-
ban a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítést is megszervezõ Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósá-
gán keresztül. 

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

122. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 94. § (2)
bekezdés d) pontja, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos eljárás alkalmazható, ha „az feltétlenül szükséges, mivel az
ajánlatkérõ által elõre nem látható okból elõállt rendkívüli
sürgõsség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzé-
tételével induló tárgyalásos eljárásra elõírt határidõk nem len-
nének betarthatóak; a rendkívüli sürgõsséget indokoló körül-
mények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásá-
ból”.

Figyelemmel arra, hogy a szúnyoggyérítés központi meg-
szervezés érdekében lefolytatandó eljárás elõkészítését hala-
déktalanul meg kellett kezdeni az Ajánlatkérõ a Kbt. 94. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos el-
járást folytatott le, amelyben a Katasztrófavédelem három
olyan ajánlattevõt hívott fel, akik ismerete szerint a kötendõ
szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képe-
sek teljesíteni, és egyébként alkalmasak a teljesítésre. A tár-
gyalásos eljárás alkalmazását indokolja továbbá, hogy a szol-
gáltatás természete miatt a szerzõdéses feltételek meghatáro-
zása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetõvé tenné
a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezõbb ajánlat ki-
választását [Kbt. 89. § (2) d)].
Két közbeszerzési eljárás lebonyolítása történt az alábbi tár-
gyakban: 

> A szúnyoggyérítés központi megszervezésével összefüggõ
szakértõi faladatok ellátása, valamint az imágó- és a szú-
nyoglárva-irtás hatékonyságának mérése tárgyú hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárás.

> „Az árvízi védekezést követõ központi (országos) biológi-
ai- és kémiai szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyú
uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás.

A gyérítendõ terület nagysága: 425.000 ha, legfeljebb 10
%-kal növelve (Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint), amely terü-
leten belül biológiai (légi és földi) szúnyoggyérítés végzendõ
22.000 ha területen, legfeljebb 10%-kal növelve, kémiai szú-
nyoggyérítés, amelybõl légi szúnyoggyérítés végzendõ 268.000
ha területen, legfeljebb 10%-kal növelve, illetve földi szúnyog-
gyérítés végzendõ 135.000 ha területen, legfeljebb 10%-kal nö-
velve. Valamennyi fenti szúnyoggyérítési tevékenységet 1-3 al-
kalommal kellett elvégezni, a Katasztrófavédelem által megbí-
zott szakértõ által kijelölt területeken. Az eljárás elbírálásának
szempontja a legalacsonyabb bruttó ellenérték volt. Továbbá a
kezelést az ajánlatkérõ által megbízott szakértõ által meghatá-
rozott módon (technológiával) kellett elvégezni. A szúnyog-
gyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi
jármûvel kellett történnie. Legkésõbb a végleges ajánlattétel
során nevesíteni kellett és csatolni volt szükséges az alkalmaz-
ni kívánt vegyszer(ek) vonatkozásában a vegyszer alkalmazá-
sának engedélyét és az alkalmazható technológiai leírását. A
vegyszer kijuttatásán kívül a nyertes ajánlattevõ feladatát ké-
pezte a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek
beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági
szereplõkre vonatkozó közzététel, minden további szervezési
feladat. 
Az országos szúnyoggyérítési program végrehajtása 6 heti
program keretében történt az alábbiak szerint:

1) 2013. július 13-tól 2013. július 20-ig, összesen: 66.637 ha;
2) 2013. július 19-tõl 2013. július 25-ig, összesen: 109.636 ha;
3) 2013. július 25-tõl 2013. július 31-ig, összesen: 29.608 ha;
4) 2013. augusztus 01-tõl 2013. augusztus 08-ig, összesen:

107.201 ha;
5) 2013. augusztus 9-tõl 2013. augusztus 15-ig, összesen:

67.548 ha;
6) 2013. augusztus 14-tõl 2013. augusztus 18-ig, összesen:

47.248 ha.
Az végrehajtásáról heti jelentés készült a belügyminiszter úr

részére és az ellenõrzésbe bevonásra kerültek a Katasztrófavé-
delem megyei szervezeteinek munkatársai.

Összességében elmondható, hogy nagy sikert és átütõ ered-
ményt hozott a két szúnyoggyérítési program. Az elsõ program
tervezett I-II. üteme után a szúnyoginvázió csökkent, de ter-
mészetszerûleg továbbra is maradtak élhetetlen területek. A
III. ütemben ezekre is választ adtunk és az országos program-
ban ezek a települések további kiemelt státuszt kaptak.

Az országos program esetében (amelybõl csak a turisztikai-
lag kiemelt – egyébként is kezelt – területek maradtak ki, pl.
Balaton) jelentõs, eddig nem tapasztalt költséghatékonyság,
szervezettség és ellenõrzöttség volt megfigyelhetõ. A feladat
súlyosságát ismerve a rendvédelmi eszközök és módszerek in-
dokoltak voltak.

Dr. Demény Ádám tû. ezredes fõtanácsos
igazgató, Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
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Az elmúlt hetekben
egy levél, megkeresés
érkezett az SDPCA
(Szlovén Kártevõirtó
Szövetség) részérõl,
melyet személyesen
Jasna Zver, a szövetség
elnöke írt nekünk. Je-
lezte, hogy szívesen
megismerkedne a
szomszéd ország, Ma-
gyarország szövetségé-
nek a munkájával és el-
ért eredményeivel. Õk
12 éve alakultak és mû-
ködnek.

2014. április 3-án érkezett a 11 tagú küldöttség Budapestre,
az elnök vezetésével, ahol saját szervezésükben ismerkedtek

fõvárosunk egy-két nevezetességével és a budafoki jó borok-
kal, pezsgõvel.

Másnap a MaKOSZ és a hazai termékgyártás egyik képvise-
lõje látta vendégül a „csapatot” Bábolnán. Az üzemlátogatást
követõen megtekintették a bábolnai ménes múzeumát és ma-
gát a ménest, valamint az annak otthont adó kastélyt. Ezt kö-
vette egy ízletes ebéd, majd a búcsúzás. Megállapodás szüle-
tett a további kapcsolatok fenntartására, különösen az elért
magyarországi szakmai oktatási eredmények átvétele érdeké-
ben.

A MaKOSZ az elmúlt 20 év alatt elért eredményei, a szak-
mai jogszabályok elõkészítésében, az oktatásban és a tovább-
képzésben, valamint a nemzetközi kapcsolatokban, különösen
az EU kártevõirtó szabvány elõkészítésében, jó példa, amelyet
szeretnének követni.

Bélai Gyula ügyvezetõ
Zephyr Kft.

A Szlovén Kártevõirtó Szövetség (SDPCA) látogatása

Az Európai Kártevõmentesítési Szolgáltatási Szabvány
kidolgozásával foglalkozó CEN/TC 404 Mûszaki Bizottság
2014 március 19-20-án Cipruson tartotta meg ülését, a Cip-
rusi Kártevõirtó Szövetség meghívására. Az ülést a Bizott-
ság elnöke, Rob Fryatt nyitotta meg. Az ülésen jelen voltak
Ausztria, Ciprus, az Egyesült Királyság, Hollandia, Íror-
szág, Lengyelország, Magyarország, Málta, Németország,
Olaszország, Spanyolország, továbbá a CEPA és az
Eurogroup az állatokért szövetségek képviselõi. 

A nyilvános konzultáció során a „Kártevõirtási szolgálta-
tások – Követelmények és kompetenciák” fejezethez érke-
zett a legtöbb hozzászólás/módosítási javaslat, amelyeknek
a megvitatása és harmonizálása sok idõt vett igénybe. A két
napos ülésen nagy elõrelépés történt a szabvány megalko-
tásában, mindazonáltal viszonylag hamar, június 4-5-ére is-
mételt ülést hívtak össze, amelynek színhelye Milánó. Erre
azért volt szükség, hogy a még hátralévõ egyeztetéseket, il-
letve munkát a Bizottság be tudja fejezni.

MaKOSZ Titkárság

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
404-es számú Mûszaki Bizottságának ülése Cipruson



Idén májusban a Lengyel Kártevõirtó Szövetség szervezésé-
ben megrendezett ConExPest 2014 konferenciának és kiállí-
tásnak egy vadonatúj rendezvényközpont adott otthont. A
krakkói EXPO Vásár- és Rendezvényközpont annyira új volt,
hogy még a helyi taxisofõrök sem tudták pontosan hol van, va-
gyis inkább merrõl lehet megközelíteni. Ezzel már el is árul-
tam, hogy ez volt az elsõ rendezvény az épületben. Viszont
bármennyire is új volt az épület, a külsõ részén kártevõirtásról
tanúskodó, nálunk kötelezõ rágcsálóirtó szerelvények nem
voltak. 

Nagy várakozással indultunk el a ConExPest 2014 kiállítás-
ra és vásárra. Kíváncsian vártuk, miért is van jelen egy kárte-
võirtó konferencián ennyi kiállító Európa különbözõ pontjai-
ról, de még a tengeren túlról is. A válasz egyszerû; a piac nagy,
fejlõdik, ami üzleti potenciált jelent.

Mivel Lengyelország Magyarországnál közel négyszer na-
gyobb, négyszer népesebb, és az utóbbi években gazdaságilag
Európa legdinamikusabban fejlõdõ országa, ez nem csak a ré-
gióban, de egész Európában példa értékû.

Ha a fenti néhány adatot vesszük figyelembe, gondolhat-
nánk, hogy egy igen rendezett és erõs kártevõirtó piaccal ál-
lunk szemben. Ezek a számok olyan képet rajzolnak elénk,
ami minden bizonnyal erõs háttérrel rendelkezõ szakmáról
szól. Ezzel szemben ebben a szektorban mondhatni káosz
uralkodik, mivel a szakma végzéséhez speciális végzettség nem
kell. Ezek a vadnyugati állapotok oda vezetnek, hogy a szolgál-
tatás nyújtásában és végzésben szinte csak az ár számít és a

kapcsolatok. Arra vonatkozólag még nem kaptunk adatot,
hogy ennek következményeként hány, a szakértelem hiányá-
ból fakadó káresemény történt. Azonban egészen bizonyos,
hogy ez nem a követendõ út. Ezzel szemben a Szövetségi éves
tagdíj 1200 PLN, ami közel 85 ezer Ft/év. 

A konferencián résztvevõkkel beszélgetve az mindenkép-
pen kiderült, hogy az elõzõ évekhez és az itthoni viszonyokhoz
hasonlóan a legnagyobb problémát az ágyi poloska megjelené-
se okozza a városi egészségügyi kártevõk piacán. Sokan jelen-
nek meg újabb és újabb ötletekkel, megoldásokkal. Ilyen volt
a potenciális ágyi poloska „vektorok” a turisták bõröndjeit,
csomagjait kezelõ felfújható sátor, amelyek reptereken, de
akár szállodákban is alkalmazhatók, és amelyek meleg levegõ-
vel árasztják el a behelyezett csomagot. Viszont az ára már
nem volt annyira szimpatikus, mint az ötlet, mivel a legkisebb
ilyen kis szerkezet is 300 ezer Ft körül mozgott. 

A területi adottságok és klíma igen hasonló a magyarorszá-
gihoz. Így nagyrészt hasonló problémákkal küzdenek a rovar-
és rágcsálóirtás területén, legyen szó akár állattartó teleprõl,
akár nagyvárosi étteremrõl vagy szállodáról. Így a termékek
közt is átfedés van. Annak ellenére, hogy a lengyel piac ennyi-
vel nagyobb, mégis inkább a termékek behozatala nagyobb
arányt tesz ki, mint a kivitel. A belsõ piaci konkurencia olyan
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A kulisszák mögött
Lengyelország számokban: 36 millió lakos, 360 ezer km2,

3-5 % éves GDP növekedés.
Krakkó számokban: közel 800 ezer lakos, 12.314 gazdasá-

gi társaság, 18 kerület, 1 nemzetközi repülõtér. Budapestrõl
350 km, mégis 6 órás autóút. 

A konferenciáról számokban: 10 ország, 30-nál több kiál-
lító cég, kb. 350 látogató.

Bármennyire is testvérként vagy bajtársként tekintünk
Lengyelországra, és ugyanakkor váltunk független országgá,

más volt az ország fejlõdési üteme, más volt a kiindulási
pont. Az ország lakossága hatalmas terhet cipelt a hátán a
rendszerváltás elõtti években. A hetvenes-nyolcvanas évek
forradalma, a hadiállapot, a jegyrendszer, a kilátástalanság,
a munkanélküliség, mind-mind megedzette a lakosságot. Mi
magyarok is emlékezhetünk a farmerral, textillel, csokival,
szinte mindennel kereskedõ, „lengyel piaci” árusokkal. So-
kakból mára milliomos mágnás, vállalatvezetõ lett. Jó üzle-
ti érzékkel és barátságot nem ismerõ üzleti hozzáállással.
Amit megtanultak és megörököltek az az, hogy nem ismer-
nek lehetetlent és nem félnek a kihívásoktól, de kockáztat-
nak a sikerért.

ConExPest 2014 – Krakkó



árharcot eredményezett,
ami által külföldre is ver-
senyképesebben tudnak
értékesíteni. Itthon is sok
Lengyelországban gyár-
tott, onnan származó ter-
mékkel találkozhatunk. 

A kiállításon hazánkat
önálló pavilonnal a Ma-
gyar Kártevõirtók Orszá-
gos Szövetsége, illetve a
Bábolna Bio Kft képvisel-
te.

Olyan túl sok más újdon-
ságot itt sem láthattunk-
hallhattunk, hacsak azt
nem, hogy volt olyan kiállí-
tó, aki a standján sört csa-
polt. Ami jó példának tû-
nik a jövõre nézve. Remé-
lem, valamelyik cég ellesi.

Hardy Olivér
MaKOSZ választmányi

tag
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Tisztelt MaKOSZ Tagok és minden kedves Érdeklõdõ!

A Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége idei, XXIV. Országos Konferenciáját 2014. november
26-27-28-án, a Velence Resort & Spa Hotelban (2481 Velence, Béke u.) rendezi meg.
A konferenciával kapcsolatos információkat kérjük, keressék a MaKOSZ honlapján, a www.
makosz.hu /rendezvenyek menüpont alatt.

Szeretettel várjuk Önöket konferenciánkon. Idén is – mint eddig minden évben – a GYEMSZI
Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési Fõigazgatóság Továbbképzési és Szervezési Fõosztályá-
nál kérvényezzük a kreditpontok adásának lehetõségét.
Emlékeztetõül: az idén tavasszal, április 3-án megrendezett, rendkívül sikeres MaSZOSZ (Magyar
Szúnyogirtók Országos Szövetsége) konferencián résztvevõk kiemelkedõen sok, 17 kredit pontot
kaptak!

MaKOSZ Titkárság
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JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott intézmény/személy jelentkezünk/jelentkezem a 

2014. november 26-27-28-án,
a Velence Resort & Spa****-ban

megrendezésre kerülõ 

MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
XXIV. 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 15.000,- Ft/fõ …...................................... Ft
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2./ Szállás igénylés 2 éjszakára, 2 vacsora és 1 ebéd (27-én):

a.) Egyágyas elhelyezés 64.000,- Ft/fõ
b.) Két ágyas elhegyezés 46.000,- Ft/fõ

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

Ebédet kérek az elsõ nap (26-án)* utolsó nap (28-án)*

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

Ez a részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
1.  Igényelt szobákban történõ elhelyezést, büféreggelivel (2 éjszaka)
2.  A második nap – november 27-én – az ebédet
3.  26-án és 27-én vacsorát
4.  Az elõadásokon való részvételt
5.  A kiállítások és poszterek megtekintését
6.  Az elõadások szünetében a kávé, üdítõ fogyasztását
7.  Az ÁFÁ-t és az IFA-t

3./ Napijegy: 6.400,- Ft/fõ/nap + a regisztrációs díj
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: 4.200,- Ft/fõ/alkalom

A részvételi díj nem tartalmazza a kötelezõ regisztrációs díjat!

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).

Fekete-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):

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

2014. november 27-ére fakultatív programot szervezünk az Agárdi Pálinkafõzõ exkluzív kós-
tolójára, amelynek részvételi díja 5.500 Ft/fõ.

Részvétel fakultatív programon: ……….… fõ   x   ………........… …...................................... Ft

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

Fizetési mód*:                                         átutalással                                            csekken

MaKOSZ tagságra vonatkozó közlemény* (2013. dec. 31-ig kiegyenlített tagdíj):

MaKOSZ tag vagyok Nem vagyok MaKOSZ tag

A részvételi díjat legkésõbb 2014. október 15-ig kérjük átutalni a következõ számlaszámra:

MaKOSZ  10300002-20360210-00003285 számlára

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

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

Költségviselõ aláírása                                                                                        Jelentkezõ aláírása

* A megfelelõt kérem bejelölni!
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Tájékoztató
MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

XXIV. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRÓL

F O N T O S !!!
KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT LEGKÉSÖBB 2014. OKTÓBER 15-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
– szakképzés
– szúnyogok által terjesztett betegségek
– poloskairtásról
– egyebek

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

Szálloda információk:

Szállodai információk: Velence Resort & Spa****superior, 2481 Velence, Béke utca 

Telefon: hétköznap 8.00-16.30 óra között: 06 (22) 589 923,
hétköznap 16.30-8.00 óra között és hétvégén: 06 (22) 589 900 

E-mail: reservation@velencespa.com

A szállóvendégek részére Spa- és Wellness-komplexum, valamint kardioterem használata.

Parkolási díj nincs.

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

–   7 napon belül a részvételi díj 100%-a.

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)
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Az Osztrák Kártevõirtó Szövet-
ség (WKO) meghívásának eleget
téve, a CEPA Igazgató Tanácsa
2014. április 10-én, Bécsben tar-
totta meg ülését.

A meghívott elõadó, Peter Fiedler (az
ASSA Objektservice GmbH és az ASSA
Schädlingsbekämpfungs GmbH ügyve-
zetõ igazgatója) elmagyarázta, hogy
Ausztriában a kártevõirtó szakmát a jog-
szabályoknak megfelelõen egy szakmai
szövetségnek kell képviselnie. Elmond-
ta, hogy a mintegy 180 kártevõirtó válla-
lat kb. 350 embert foglalkoztat a szektor-
ban, az éves árbevétel pedig kb. 35-40
millió Eurot tesz ki. A kártevõirtó szak-
ma egy jól szervezett oktatási rendszeren
alapul. A CEPA ülésen résztvevõknek
alkalmuk nyílott meglátogatni az Oszt-
rák Kártevõirtó Szövetség Oktatási Köz-
pontját, amely igen jól felszerelt, tágas
gyakorló termeknek ad helyet.

A CEPA üdvözölte új tagját, a Szlovén
Kártevõirtó Szövetséget, amelyet az ülé-

sen Jasna Zver asszony és Dakiè Zlatko
úr képviselt. A Szlovén Kártevõirtó Szö-
vetségnek 8 magánvállalkozó és egy kor-
mányzati szervezet a tagja. A Szlovén
Szövetség 2014. április 13-án megláto-
gatta a MaKOSZ-t – ld. külön beszámo-
lónkat.

Mivel a CEPA látókörében igen sok
technikai téma forog, adott volt a pilla-

nat egy Technikai Bizottság felállításá-
hoz, amelynek feladata, hogy összegyûjt-
se azokat a tapasztalatokat, amelyek ké-
pessé teszik a szakmát egy egységes fel-
lépéshez európai szinten. A Bizottság el-
sõ ülésére a 2014. június végi, következõ
CEPA Igazgató Tanácsi ülésén került sor
Brüsszelben.

MaKOSZ Titkárság

Bertrand Montmoreau (a képen
jobbra), a CEPA elnöke Simon
Forresternek (a képben balra), a BPCA
vezérigazgatójának adta át a díjat, a
BPCA tevékenységéért, amelyet a ver-
senyben álló, de egymást kiegészítõ
szakmai testületek összehozásában fej-
tett ki.

Simon Forrester köszönõ beszédé-
ben elmondta, hogy „a díj hatalmas és
váratlan megtiszteltetés a Brit Kártevõ-
irtó Szövetségnek, mivel a CEPA-n be-
lül nagyon jóhírû, professzionális társ-
szövetségekkel együtt dolgozunk. Az,
hogy kiemeltek bennünket, nagyon
megtisztelõ. Személy szerint nagyon
örülök a CEPA által kifejtett lobby te-
vékenységnek a Kártevõirtási Szolgál-
tatási Szabvány létrehozása területén,
amely kezdi meghozni gyümölcsét, és
tudom, hogy a legjobb még csak most
jön.”

MaKOSZ Titkárság

CEPA ülés Bécsben

Az Év Kártevõirtó Szövetsége 2014

A CEPA Közgyûlésén, amelyet 2014 február 21-én Dortmundban
tartottak, az Év Kártevõirtó Szövetsége díjat a CEPA a Brit Kárte-
võirtó Szövetségnek (BPCA) ítélte.
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1939 - DDT
Svájcban Dr. Paul Müller felfedezi a dichlorodiphenyl-
trichloroethane (DDT) rovarölõ tulajdonságait.  Eredetileg
a DDT-t a malária, a tífusz és más, rovarok által terjesztett
emberi megbetegedések ellen használták. 

1943 - Aeroszol
Az aeroszolos rovarirtók mindaddig nem kerültek kifejlesz-
tésre, amíg az Egyesült Államok kormánya kutatási alapot
hozott létre a II. Világháború alatt, annak érdekében, hogy
a maláriát hordozó rovarok irtására egy hordozható eszközt
találjanak. Lyle Goodhue és William Sullivan, az USDA
(Amerikai Mezõgazdasági Minisztérium) kutatói kifejlesz-
tettek egy freonnal mûködõ túlnyomásos aeroszol palackot.

1944 - Warfarin
A kutatóintézet, amely eredetileg szabadalmaztatta a véral-
vadásgátlót, a kereskedelembe hozatalhoz nevébõl alkotott
mozaikszót (Wisconsin Alumni Research Foundation). A
rezisztencia és más rágcsálóirtó szerek kifejlesztése csök-
kentette a warfarin népszerûségét a kártevõirtó iparban az
utóbbi években.

Az 1950-es évek
A malathiont, az eredetileg ideggázként, a II. Világháború-
ban használt szerves foszforsavésztert – rovarirtó tulajdon-
ságai miatt – elkezdik használni a városi kártevõirtásban.

1951 - Karbamát rovarirtó szerek
A Geigy Corporation által kifejlesztett karbamátok egy, a
szénsav által létrehozott reakcióból származnak. 

1961 - A Dursban megjelenése
Ray Rigterink, a Dow Chemical Co. kutató tudósa felfedezi
és szintetizálja a klórpirifoszt, a Dursban hatóanyagát.

1970 - EPA
Miután 1969 decemberében Richard Nixon, az USA elnöke
kijelöl egy bizottságot annak megállapítása érdekében, hogy
szükség van-e egy elkülönített környezetvédelmi ügynökség-
re, 1970-ben megszületik az Amerikai Környezetvédelmi
Ügynökség (Environmental Protection Agency - EPA) 

1973 - Az elsõ fotostabil (fény hatására
nem bomló) szintetikus piretroid

A permetrint 1973-ban hozták létre és 1977-ben a termék a
piacon volt. Az adatok szerint évente több mint 100 millió-
szor alkalmazzák ezt a terméket az USA-ban.

1975 - Az elsõ rovarnövekedés gátló szer
(IGR) regisztrációja

Az EPA által, 1975-ben bejegyzett Metoprén elsõként utá-
nozta rovar-növekedés gátló hormon viselkedését annak ér-
dekében, hogy a rovarlárva normális növekedését gátolja.
Napjainkban az IGR-eket széles körben alkalmazzák a kár-
tevõk elleni harcban.

1976 - Az elsõ háztartásban használható
nedvesíthetõ por

Ebben az évben kerül a piacra a Ficam (bendiocarb) és
2000-ig, amikor az AgrEvo önként visszavonja, széles kör-
ben használják a csótányok és más, épületekben elõforduló
kártevõk ellen.

1978 - Bejegyzik az elsõ feromont
Bejegyzik az elsõ rovar feromont, a Gossyplure-t, amelyet a
rózsaszín gyapotlepke gyapoton történõ szaporodásának
megakadályozására hoztak létre.

1988 - Bemutatkozik a mikrokapszulázott
rovarirtó szer

A Dow AgroSciences piacra viszi a Dursban ME-t, az elsõ
mikrokapszulázott rovarirtó szert.

Az 1990-es évek
David Müller feromonokra irányuló, a készletkártevõkkel
kapcsolatos kutatása egy jól használható metilbromid gázo-
sítószer alternatíva –  az Eco2Fume – kifejlesztéséhez veze-
tett. Ezzel Müller két EPA Sztratoszféra Ózonvédõ Díjat
nyert.

1999 - Nyugat-nílusi láz az USA-ban
A szúnyogok által terjesztett betegség megjelenése pánikba
ejtette a lakosságot. 2012-ben az Amerikai Egyesült Állam-
ok-beli Járványügyi Központnak 5.674 megbetegedést jelen-
tettek, ebbõl 286 végzõdött halállal.

A 2000-es évek, vegyszerek visszavonása
A rovarirtó szerek két fõ osztályát, amelyektõl a kártevõirtó
ipar nagyban függött – a szerves foszforsavészterek és a kar-
bamátok – visszavonta. Ebbõl eredõen, azon termékek szá-
zainak eltûnése, amelyek ezeket a hatóanyagokat tartalmaz-
ták, számos módon befolyásolták a kártevõirtó ipart, és nagy
valószínûséggel megváltoztattak mindent a kártevõirtási
stratégiáktól az oktatáson át a fogyasztói árakig.

a Pest Management Professional újság összeállítása 
alapján fordította: Németh Mária

A kártevõmentesítési szolgáltatást jelentõsen
befolyásoló események az elmúlt 80 évben
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FELHÍVÁS
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési Fõigazgatósága 
kötelezõ szakmacsoportos továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozóknak 

Hasznos információk egészségügyi kártevõk elleni
védekezésben tevékenykedõknek címmel. 

A továbbképzés formája: 20 órás jelenléti képzés 
Célcsoportjai*: Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport: 13.2. Egészségõr, 13.3. Egészségõr-
fertõtlenítõ, 13.4 Egészségõr-fertõtlenítõ (31), 15.5 Egészségügyi gázmester, 13.6. Egészségügyi gázmester (51),
13.7. Egészségügyi gázmester (52), 13.8. Egészségügyi gázmester (kártevõirtó), 13.9. Egészségügyi kártevõirtó
szakmunkás (31), 13.10. Egészségügyi kártevõirtó-fertõtlenítõ (31) 
A továbbképzés célja: a résztvevõk megismerkedjenek a hatékony kommunikációval, a konfliktus és a stressz-
kezeléssel az egészségügyi kártevõirtó szolgáltatás területén. Ismerjék meg az egészségügyi kártevõk higiénés
és gazdasági jelentõségét, az ellenük való védekezési kötelezettség szabályozását. Legyenek ismereteik a
kártevõk elleni védekezés során alkalmazható hatóanyagok, irtószerek csoportosításáról, a védekezési eljárások
szabályozásáról. Rendelkezzenek megfelelõ ismeretekkel az eszköz nélküli újraélesztés (BLS) szabályaival,
kivitelezésével. 
A továbbképzésen az alábbi témakörökben kerül sor gyakorlati demonstrációval egybekötött elõadásokra: 
• Hatékony kommunikáció, konfliktus és stressz-kezelés az egészségügyi kártevõirtó szolgáltatás területén 
• Az egészségügyi kártevõk higiénés és gazdasági jelentõsége, az ellenük való védekezési kötelezettség szabá-

lyozása 
• A kártevõk elleni védekezés során alkalmazható hatóanyagok, irtószerek csoportosítása a védekezési eljárások

szabályozása 
• Reanimáció. Az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelõ eszköz nélküli újraélesztés (BLS) 

A továbbképzés pontértéke: 30 pont 

Továbbképzés idõpontja: 1. csoport: 2014. október 28-30. (naponta 8.00–16.00 óráig)

2. csoport: 2014. november 11-13. (naponta 8.00–16.00 óráig) 
(A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk 80-80 fõig) 

Jelentkezési határidõ: 2014. október 6. 
Jelentkezés a továbbképzésekre: 
– jelentkezési lap, e-mail címmel (elektronikus levélben értesítünk) és a továbbképzés címével, csoportszám-

mal megjelölve a GYEMSZI EFF weboldaláról letölthetõ: www.eti.hu > fõoldal vagy: www.eti.hu > Oktatási
tevékenység > Továbbképzések > Kötelezõ továbbképzések 

– szakmai bizonyítvány fénymásolata 
– mûködési nyilvántartási igazolvány fénymásolata 

A jelentkezéseket a 1444 Budapest, Pf. 270. postacímen, Fax-on: 06-1/411-3768, vagy 
kassai.csilla@gyemszi.hu e-mail címen fogadjuk.

A továbbképzés költsége: államilag finanszírozott (minden egészségügyi szakdolgozónak 5 év alatt egy kötelezõ 
államilag támogatott továbbképzésre van lehetõsége) 

A továbbképzés helyszíne: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
1085 Budapest, Horánszky u. 20. magasföldszint 

Információk: Kassai Csilla, e-mail: kassai.csilla@gyemszi.hu, 
tel.: +36-1/429-4097/229 mellék 

Tanácsadó Iroda, tel.: +36-1/411-3760 

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

FAT akkreditációs lajstromszám: AL-0372 • Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint • Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0816-04
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Kitöltési útmutató

A jelentkezési lapot a jelentkezõ tölti ki egy példányban, nyomtatott nagybetûkkel vagy géppel.
Figyeljen az olvasható, egyértelmû írásra. Ha valamelyik adata a jelentkezési lap beadása után
változna, mint pl.: a neve, levelezési címe, kérjük, haladéktalanul írásban jelezze Intézetünk
felé.
1/ A személyes adatokat a személyi igazolvánnyal megegyezõen kérjük kitölteni. Ha Ön külföldön

született, akkor a születési hely mellett vesszõvel elválasztva adja meg az ország nevét is.
2/ Azt a telefonszámot, mobiltelefonszámot, e-mail címet kell megadni, amelyen szükség esetén

elérhetõ, vagy üzenet hagyható. A telefonszámokat kérjük körzetszámokkal megadni: pl.: 06-
1/234-56-78 vagy 06-20/123-45-67. Az e-mail címet pedig: pl.: eti@eti.hu formában.

3/ Kérjük feltüntetni a szakképzettséget, valamint a mûködési nyilvántartási számot, ennek hiányában
az alapnyilvántartási-számot.

4/ A továbbképzés költségét vállaló/k lehet Ön, a munkahelye, vagy más személy, intézmény.
(Elõzetes tájékoztatásként kérjük kitölteni!)

Tisztelt Tanulónk!

Hogy a jövõben hatékonyabban tudjuk Önt értesíteni továbbképzéseinkrõl, kérjük jelölje meg,
hogy milyen információs csatornán értesült továbbképzésünkrõl, illetve mi az, amit elõnyben
részesít (preferál).

Értesült Preferál

GYEMSZI ETI honlap (www.gyemszi.hu) ❏ ❏
ETInet hírportál (www.etinet.hu) ❏ ❏
ETInfo hírújság ❏ ❏
Nyomtatott tájékoztató – plakát, szóróanyag ❏ ❏
Munkatársa ❏ ❏
Más kiadványban hirdetés ❏ ❏
Egyéb: ❏ ❏

Segítségét köszönjük!

Felhívjuk figyelmét, hogy Internet alapú továbbképzéseinkre a jelentkezés
a www.etitav.hu weboldalon történik.



index.hu – 2013. december 11.

Hidegtûrõ csótányok 
árasztották el New Yorkot

A tengerentúlról érkezett csótányok szaporodtak
el New Yorkban. A Periplaneta japonica faj egyedei
ugyanúgy szeretik a meleget, mint a többi csótányfaj.
Különlegességük ezeknek az állatoknak, hogy egyál-
talán nem zavarja õket a fagypont közeli hõmérsék-
let sem.

Fotó: Lyle Buss / University of Florida

A Periplaneta japonica jól ismert az ázsiai orszá-
gokban, a legutóbbi jelentések azonban azt mutat-
ják, hogy már Észak-Amerikában is megjelentek. Elõ-
ször 2012-ben látták õket a manhattani High Line
parkban.

A kutatók feltételezése szerint a rovarok cserepes
növényekben utazták át az óceánt, ezeket a növé-
nyeket ültették ki a parkban. Nem biztosak ebben,
nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy pontosan ho-
gyan kerültek a városba.

Ázsiai kutatók több kísérletet végeztek a
Periplaneta japonica fajjal. Simán túlélik a havat, ami
azt jelenti, hogy a New Yorkban ismert csótányokkal
ellentétben, ezekkel akár télen is találkozhatnak az
ott élõk.

A New York-iak természetesen nem örülnek az új
jövevényeknek, akik ráadásul túl is élhetik a telet és

elszaporodhatnak a városban. Jessica Ware, a
Rutgers entomológusa szerint szerencsére úgy tûnik,
hogy a jövevények nem tudnak az õslakos csótá-
nyokkal szaporodni, így valószínûtlen, hogy létrehoz-
nának egy új fajt.

kertvarazsmagazin.hu - 2014. 01. 09.

Kordában tartja az ágyi 
poloskákat a szõrös végtag 

A Sheffieldi Egyetem kutatói azt állítják, hogy a
szõrösebb bõr lehet a kulcsa az ágyi poloska csípések
megelõzésének. 

A Biology Letters folyóiratban közzétett tanulmá-
nyukból kiderül, hogy az éhes poloskák borotvált
karra helyezve nagyobb valószínûséggel kezdenek
táplálkozni, mint a borotválatlan bõrön.

A kutatók szerint a szõr lelassítja az ágyi poloskát,
és figyelmezteti az áldozatot. A kártevõirtó szakem-
berek az ágyi poloskák gyors terjedését tapasztalják
Nagy-Britanniában.

Michael Siva-Jothy, a Sheffieldi Egyetem professzo-
ra 29 bátor önkéntest toborzott az elmélet tesztelé-
séhez. A kártevõket addig figyelték meg, amíg helyet
találtak maguknak a táplálkozásra, de a csípés elõtt
eltávolították õket. Kiderült, hogy a hosszabb, látha-
tó szõrök és a vékonyabb, a felszínhez közeli pihés
szõrszálak egyaránt elrettentik a rovarokat. A fino-
mabb szõrszálak korai figyelmeztetést is adnak az ál-
dozatnak.

Siva-Jothy professzor elmondta, eredményeik arra
utalnak, hogy a több testszõrnek köszönhetõen haté-
konyabban észre lehet venni a parazitákat, mert a
szõrszálakhoz idegek csatlakoznak, ezért elmozdulá-
sukat érzékelni tudjuk. A szõrzet ráadásul lelassítja a
megfelelõ táplálkozási helyet keresõ rovarokat. „Az
eredmények megmagyarázzák, miért nézünk ki úgy,
ahogy kinézünk, milyen szelekciós erõk alakíthatták
ki a megjelenésünket, sõt még abban is segíthetnek,
hogyan csökkenthetjük a rovarcsípések hatását az
emberekre” – nyilatkozta a szakértõ.
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Annak ellenére azonban, hogy a férfiak természe-
tesen szõrösebbek, mint a nõk, nem csípik õket ke-
vésbé a rovarok. A professzor szerint ez az ágyi po-
loskák és zsákmányaik között zajló evolúciós küzde-
lemmel magyarázható: a rovarok automatikusan a
test viszonylag kevésbé szõrös területei, például a
csukló és a boka felé veszik az irányt.

A rendkívüli szõrösség egyébként több hátránnyal
is jár, mint elõnnyel. Ha valakit a hosszú, vastag szõ-
rök sûrû rétege borít, a paraziták könnyebben elrej-
tõzhetnek benne, annak ellenére, hogy az áldozat
észleli jelenlétüket. A professzor azt javasolja, hogy
minden ember tartsa meg a bõrhöz közeli, finom
szõrréteget, mert ez megkönnyíti a kártevõk észlelé-
sét.

velvet.hu – 2014. január 27.

Döglött egér rejtõzött 
a csirkecombok között

Egy székesfehérvári Tescóban vásárolt csoma-
golt csirkemellben talált valaki egy döglött egeret.
A vásárló videón rögzítette, hogy mit talált.

A Budapest light arról írt, hogy egy S. Klaudia ne-
vû székesfehérvári védõnõ a helyi Tesco áruházban
vásárolt egy tálca elõre csomagolt csirkecombot.
Másnap reggel vették észre, hogy a combok között
van valami oda nem illõ. “Amikor tüzetesebben
megvizsgálták a csomagolást, akkor már érezték,
hogy nem mindennapi dologgal fognak szembesülni.
A videó készítése a reklamálás után történt. Azért lett
körbefóliázva, hogy a kiengedett hús ne koszoljon be
semmit. Az eredeti bontatlan csomagolásra húztak rá
egy réteg fóliát. A képen az eredeti csomagolás is lát-
szik.”

A Facebookon terjedõ cikk kommentálói közül
ugyanis sokan felvetették, hogyan lehet, hogy a min-
dig kívülre kerülõ címke fölé még egy réteg fólia ke-
rült.

A Velvet kérdésére az áruház sajtóosztálya vála-
szolt. “A Tesco haladéktalanul megkezdte az eset ki-
vizsgálását, értesítette az illetékes hatóságot, illetve

azonnali ellenõrzésre kérte fel a termék beszállítóját
(a tálcás termék kézi technológiával csomagolt).”

A sajtóosztály ígérete szerint a kivizsgálás eredmé-
nyérõl hamarosan tájékoztatást adnak ki.

Azt érdemes tudni, hogy nem a Tesco csomagolja
a terméket, hanem így érkezik a külsõ beszállítótól.

Mindenesetre nem ez az elsõ ügy, ahol csomagolt
termékekkel kapcsolatban merül fel reklamáció.
2010 szeptemberében a MasterGoods által forgal-
mazott hazai csirkehús szállítmányában, a dunaújvá-
rosi áruházban szennyezõdést találtak a vásárlók. A
cég az illetékes hatóságokkal együttmûködve, egyen-
ként átvizsgálta az érintett szállítmányt, és a fogyasz-
tásra alkalmatlan darabokat visszavonta, azok meg-
semmisítésérõl gondoskodott. A cég tájékoztatása
szerint a vásárlók mindössze néhány kilónyi szennye-
zõdött hússal találkozhattak.

Garrards Pest Review – 2014/1. szám

Pókméreggel 
a rovarkártevõk ellen

A Queensland-i Egyetem (Ausztrália) kutatói az
ausztrál tarantula pók mérgében egy olyan természe-
tes összetevõt találtak, amely sokkal hatásosabb lehet
a rovarkártevõk ellen, mint a létezõ kémiai rovarirtó
szerek.

Glenn King professzor és Dr. Maggie Hardy a
Queensland-i Egyetem Molekuláris Biotudományok
Intézetébõl beazonosítottak egy toxint, amely QAIP-
1 néven ismert és halálosnak bizonyult, amikor a
gyapotmag-bagolylepke vagy a termeszek elfogyasz-
tották.

King Professzor szerint a QAIP-1-et egy környezet-
barát rovarirtó szerré lehet továbbfejleszteni.

„Sürgõsen szükség van új rovarirtó szerekre, mivel
a rovarkártevõk ellenállókká váltak a létezõ termé-
kekkel szemben, másokat pedig visszavontak, ami-
kor rájöttek, hogy ökológiai és emberi egészségre
egyaránt kockázattal járnak. A gyapotmag-bagolylep-
ke jelentõs gazdasági kárt okoz a terményben és a to-



xin, amelyet izoláltunk sokkal hatékonyabb ezek el-
len a rovarok ellen, mint a létezõ kémiai rovarirtó
szerek. A QAIP-1 szájon át elfogyasztva hatékony, te-
hát a rovaroknak csak meg kell enniük a toxint.”

Dr. Hardy elmondta, hogy számos rovarirtó hatású
toxint elkülönítettek már pókméregbõl, de csak né-
hány lett közülük tesztelve, hogy vajon elfogyasztva
hatnak-e? Ugyanis ez elengedhetetlen tulajdonsága a
hatékony rovarirtó szernek.

A tudóscsoport pókméregbõl származó toxinokat
tesztelt és elkülönítette a QAIP-1-et, amely a legma-
gasabb hatékonyságot mutatta szájon át történõ elfo-
gyasztáskor. 

„Tanulmányunk rámutat, hogy lehetséges nagy ha-
tékonyságú, szájon át ható rovarirtó hatású vegyüle-
tet elkülöníteni pókméregbõl és nagy valószínûséggel
más, rovarokat fogyasztó mérgezõ állatok mérgébõl
is, mint pl. a százlábú vagy a skorpió” – mondta Dr.
Hardy. „A következõ lépés, hogy meghatározzuk a
QAIP-1 biztonságosságát a nem-cél szervezetekkel
szemben, beleértve a beporozást végzõ rovarokat,
mint pl. a méhek, valamint a rovarkártevõk termé-
szetes ellenségeit, mint pl. a katicabogarak.

A tanulmányt az Ausztrál Kutatási Tanács
(Australian Research Council) támogatta, és a kuta-
tásban részt vett még Norelle Daly professzor, Dr.
Mehdi Mobli és Dr. Rodrigo Morales is.

A Molekuláris Biotudományok Intézete a
Queensland-i Egyetem egyik kutatóintézete, az élet-
minõség javítását tûzte ki célul maga elé, ezért a sze-
mélyre szabott orvostudományt, az orvosságok felfe-
dezését és a biotechnológiát helyezi elõtérbe.

Garrards Pest Review – 2014/1. szám

Döglött egerek halmozódtak
fel Yorke Félszigetén

A Yorke Félsziget mindössze egy órányi autóútra
van Adelaide-tõl (Ausztrália), de éppen a közepén
egy egéráradatnak.

A félsziget Ausztrália teljes partvonalának 700 kilo-
méterét adja és általában a turisták kedvelt célpont-

ja: de mindez megváltozott, amikor egerek százai,
ezrei lepték el a területet, amely egyébként a kék
rák, a languszta és a fésûkagyló lelõhelye. A régióban
emberemlékezet óta ez a legrosszabb sorscsapás:
néhány helyi farmer egy éjszaka akár 100 egeret is
elpusztít, illetve elkap a házaik köré helyezett csap-
dákkal. Néhány farmer és helyi háztulajdonos azért
tért vissza a csalétek kihelyezéshez, mivel félnek a
hullák nagy számban történõ felhalmozódásától,
amely egyenesen a betegségek megjelenéséhez ve-

zethet és a helyi lakosok természetesen féltik háziál-
lataikat és gyermekeiket.

Éjszakánként az utakat ellepik az egerek, óvatos
becslések szerint akár hektáranként négyezerre is te-
hetõ a számuk, feltéve, hogy 2 egér/fészekkel szá-
molnak.
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A farmerek kezdik elveszíteni a hidegvérüket, ami-
kor a téli szemestakarmány vetésére gondolnak: krí-
zis megbeszélést is tartottak a Maitland Golf Clubban
2014. április elején. 

Minden egyes, a betakarításnál elveszett szemesta-
karmány további és azonnali élelemforrást jelent az
egerek számára. A számos ’gyerekegér’, amint szexu-
álisan éretté válik, robbanásszerûen megemeli az
élelem után kutató egyedek számát. 

2010-11 óta nem történt tömeges csalétek kihelye-
zés a félszigeten, amikor is a közösségek, amelyeket
elleptek az egerek, dollártízezreket költöttek a kiirtá-
sukra, és a verseny még most is folyik. 

Amennyiben a csapás tovább folytatódik, az ege-
rek megsemmisítik a magokat a bekerített legelõkön,
megrongálják a fiatal terményt, amely egyenesen a
terményhozam csökkenéséhez vezet.

A gabona elvetése jelentõs számú egérpopuláció
jelenlétében recept a katasztrófához, különösen ha a
szél még el is fújja a magokat, fõleg az árpát.

Nagyon valószínû, hogy csak egy természeti csapás
vagy éhhalál tudná véglegesen eltüntetni a kártékony
állatokat. Addig is, a csalétek kihelyezések folytatód-
ni fognak a farmokon.

2014 áprilisában Dél-Ausztrália szerte egércsalétek
keverõ állomások nyíltak, lehetõvé téve a farmerek
számára, hogy irtószert keverjenek takarmányukba
annak érdekében, hogy kordában tartsák a kártevõ-
ket a vetés elõtt.

MTI – 2014. június 19.

Cseh tudósok egyedülálló 
vakcinát fejlesztettek ki 

a Lyme-kór ellen 
A fertõzött kullancsok terjesztette Lyme-kór ellen

eddig nem volt védelem, az új oltóanyag azonban
egerekben és kutyákban a betegség elleni antitestek
képzõdését indította el.

A tudósok a fejlesztés során a dél-morvaországi
Bioveta gyógyszergyárral mûködnek együtt. Az

ivanovicei székhelyû cég az állatgyógyászati piacra
kívánja elõször bevezetni a vakcinát. Ezután tovább
szeretnének lépni, hogy az emberi védõoltást is kifej-
lesszék – mondta a sajtótájékoztatón Milan Raska, az
Olomouci Egyetem Immunológiai Intézetének kuta-
tója. Az állati és emberi vakcina négy-hat éven belül
kerülhet forgalomba – közölte. 

Az oltás a betegség továbbterjedését akadályozza
meg, nem kívánatos hatását nem tapasztalták. Kutyá-
kon végzett tesztekkel bizonyították, hogy hatásosan
véd a fertõzéstõl – közölte Libor Bittner, a Bioveta
vezetõje. Hozzátette: egyelõre nem lehet kijelente-
ni, hogy minden teszt sikeres lesz.

A fejlesztésben részt vettek a brnói Állatorvos-tu-
dományi Intézet, a prágai székhelyû Szerves Kémiai
és Biokémiai Intézet, illetve az Olomouci Egyetem
kutatói.

International Pest Control – 
2014. máj./jún.

Svédország: 
Jönnek a Viking Patkányok!
Egy stockholmi családnak sikerült megfognia a

macskájukat terrorizáló, kb. 40 centis patkányt. A
kártevõirtók szerint valószínûleg a mosogatógép mö-
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götti beton- és farétegen rágta át magát. Mivel átrág-
ta a vízcsöveket is, amelyek a konyhai berendezések-
hez kapcsolódtak, még a víz is elárasztotta a helyisé-
get. Egy idõ után a patkány annyira „háziasodott”,
hogy „szépen elüldögélt a konyhaasztal alatt” – me-
séli Signe Bengtsson Korsas, a házaspár nõtagja. Elõ-
ször akkor pillantották meg a patkányt, amikor az a
mosogató alatt ülve ételmaradékot fogyasztott. Há-
rom csapdát is kihelyeztek a konyhába, és amikor az
egyik végre elkapta a patkányt, az nem döglött meg
azonnal. A patkány 39,5 cm volt az orrától a farktö-
véig mérve. „Valóban sokkoló élmény volt” – mond-
ta Korsas asszony. „Sokáig senki nem akart a család-
ból a konyhába belépni, és még a macska is egy hé-
tig rettegett. A kártevõirtók azt mondták, még életük-
ben nem láttak ilyen hatalmas patkányt.”

DpS Magazin – 2014. 7/8. szám

Kukacburger – a Rentokil cég
magáévá teszi a FAO 

rovarevésre vonatkozó
ajánlását

A cég világszerte úgynevezett „Pestaurants”-okat
nyit. A koncepció: Pop-up vendéglõk. Vagyis: nem
fix helyeken levõ tartós létesítményekrõl van szó, ha-
nem világszerte meghatározott napokon és különbö-
zõ helyeken változó éttermi ajánlatokról. 

„Az olyan kártevõk, mint a patkányok, egerek, da-
razsak vagy csótányok, sok ember számára problé-
mát jelentenek világszerte. Ezért viszi a Rentokil a
Pestaurants-okkal a témát szó szerint az asztalra”,
mondja Michael Stielow, a Rentokil Initial marketing
igazgatója.

A Pestaruants-étlapról: sós & ecetes grill, ropogós
barbeque-lisztkukac, roston sült sáska, bogár csoko-
ládé bevonattal, skorpió-nyalóka különbözõ ízek-
ben, meggy és alma ízû hangya-cukorka.

index.hu – 2014. július 29.

Hatalmas patkányok lepték el
a Tuileriák kertjét Párizsban
Hatalmas méretû patkányok árasztották el a

Tuileriák kertjét Párizsban: a világ egyik leggyö-
nyörûbb közparkjában a turisták által hátra ha-
gyott nagy mennyiségû szemét miatt szaporodtak
el a kártevõk, írja az MTI a Daily Mail alapján.

A Szajna és a Louvre által határolt parkban állandó
problémát jelentenek a rágcsálók, különösen a nyári
hónapokban, amikor a piknikezõk elárasztják a füves
területet, és szinte mindenhol szemetet hagynak ma-
guk után. A nagy számban érkezõ patkányok a láto-
gatók között osonva csipegetik fel az élelmet.

A Louvre munkatársai a városi hatóságokkal együtt-
mûködve igyekeznek kordában tartani a rágcsálókat,
ám a múlt héten már kénytelen voltak egy kártevõir-
tó céget is segítségül hívni. A kertészek megpróbálták
“ökológiai méreggel” orvosolni a problémát, de nem
jártak sikerrel.

A múzeum egyik alkalmazottja szerint a harcot to-
vább nehezíti, hogy az állatbarát turisták még vizet is
adnak a patkányoknak. A kertészek egyike rettene-
tesnek nevezik a helyzetet, és attól félnek, hogy az
állatok megharapják õket.

A Le Parisien címû lap hatmillióra becsülte a patká-
nyok számát a francia fõvárosban, hivatalosan be-
csült adat nincs.
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