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Több éves kollektív munka eredményeképpen meg-
született a „16636 Kártevõmentesítési szolgáltatások
– Követelmények és kompetenciák” európai kártevõ-
irtási szolgáltatási szabvány.

Szó szerint kollektív munka tette egésszé ezt a nem
jogszabályt, de azzal szinte azonos értékû, a legújabb
és legkorszerûbb szakmai elveket, módszereket, kom-
petenciákat és ajánlásokat magába foglaló európai
kártevõirtási szolgáltatási szabványt. A szabvány ki-
dolgozásában a következõ országok vettek részt aktí-
van: Ausztria, Belgium, Ciprus, az Egyesült Királyság,
Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, és Spanyolország.

Sokak fejében felmerülhet a kérdés, hogy miért volt
szükség megalkotni ezt a szabványt? Azzal mindenki
tisztában van, hogy az elmúlt 50-100 évben jelentõs
ökológiai, éghajlati és az emberi viselkedésbeli válto-
zások történtek. Ezek mind együttesen elõsegítették a
különbözõ kártevõk elszaporodását, ami jelentõs köz-
egészségügyi veszélyt hordoz magában. Ugyanakkor
az Európai Unión belüli országok esetében megszûn-
tek a határok, az átjárhatóság szabad közöttük. Min-
den országban más és más a kártevõk elleni védeke-
zésre vonatkozó elõírás, mások a szakkifejezések és a
fogalmi meghatározások.  Ezért szükség volt egysége-
síteni az egész tevékenységet, amely minden egyes
részfolyamatra a legmegfelelõbb protokollt ajánlja. 

A „16636 Kártevõmentesítési szolgáltatások – Kö-
vetelmények és kompetenciák” címû új szabvány  pro-
fesszionális folyamatábrája lépésrõl lépésre végigveze-
ti a szakembert az eredményes munkavégzés felé.
Kezdõdik a megrendelõvel való kapcsolatfelvételen
keresztül, a kártevõ jelenlétének meghatározásán át a
feladat – a kártevõirtás – végrehajtásának szakmailag
legoptimálisabb kiválasztásáig. A védekezés meghatá-
rozása során fontos elvégezni a szükséges kockázat-

elemzést is. Irányt ad a szolgáltatás nyomon követése
érdekében használatos dokumentumokról, és nem
utolsósorban a környezet védelmében betartandó kör-
nyezetvédelmi, és veszélyes hulladék kezelési elõírá-
sokra vonatkozóan is. 

A közel 30 oldalas anyag kitér a szakemberekkel
szembeni elvárásokra is – a kompetenciákra és a köve-
telményekre, ami a szakma minõségének javulását
eredményezheti. Az nyilvánvaló, hogy írni-olvasni tud-
jon, de az is elvárható a mai világban, hogy a számító-
gépet, az internetet tudja használni a kártevõirtó szak-
ember. Tisztában kell lennie a különbözõ gépek keze-
lésével, a felhasznált szerek környezetre gyakorolt ha-
tásával, és különösen a baleseti óvó-védõ rendszabá-
lyokkal. Nem árt, ha a nemzetközi kitekintés érdeké-
ben az angol nyelvet legalább alapfokon ismeri. Tud-
nia kell érteni és értelmezni az irtószerek, a ható-
anyagok biztonsági adatlapjait, az abban leírtakat pe-
dig ismernie szükséges. 

Szakmailag fontos a folyamatos továbbképzés, az is-
meretek álladó frissítése, valamint a különbözõ szak-
mai fórumokon való részvétel is. 

Figyelembe véve a kártevõirtási szolgáltatási szab-
ványban leírt követelményeket, büszkén mondhatjuk,
hogy a magyarországi szakképzés és továbbképzés év-
tizedes rendszere megteremti az alapot, hogy minden
magyar kártevõirtó vállalkozás könnyedén teljesítse a
szabványban elõírtakat. 

Úgy gondolom, ennek a szabványnak a bevezetése a
hazai kártevõirtó szakvállalatok feltétlen érdeke lesz.
Most indul Brüsszelben a szabvány auditorainak kép-
zése, amely után a hazai szakvállalatok kérhetik a
szabvány szerinti mûködésük auditálását.   

Vogronics László
MaKOSZ fõtitkár

Az Európai Kártevõirtási
Szolgáltatási szabványról
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A Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége

XXIV. Országos Konferenciája
A XXIV. Országos Konferenci-

ánkat 2014. november 26-27-28-
án rendeztük meg a Velence
Resort&Spa****  hotelban. A
konferencián több mint 100 részt-
vevõ 20 elõadást hallgatott meg,
amelyek közül hat külföldi elõ-
adótól hangzott el.

Az elsõ napon, Dr. Müller Cecília, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerve
tiszti fõorvosa, Dr. Ócsai Lajos, az Or-
szágos Tisztifõorvosi Hivatal Járvány-
ügyi Fõosztályának vezetõje, valamint
Dr. Bajomi Dániel, a MaKOSZ elnöke
megnyitó szavait követõen átadásra
került Dr. Tóth Sándor részére a Ma-
gyar Kártevõirtók Országos Szövetsé-
ge Tiszteletbeli Tagjának járó oklevele.
Dr. Tóth Sándor 1932. március 31-én
született, tanulmányait az egri Pedagó-
gia Fõiskolán, illetve a szegedi József
Attila Tudományegyetemen végezte.

1970-tõl 1991-ig a Bakonyi Természet-
tudományi Múzeum (Zirc) biológus
muzeológus-múzeumigazgatója. Az
igazgatói munkakör és a szakmai tevé-
kenység mellett fõ feladata volt „A Ba-
kony természeti képe” kutatóprogram
szervezése. 1992-tõl nyugdíjas magán-
kutató. Szakterülete a kétszárnyúak
(Diptea) és a szitakötõk (Odonata). A
kétszárnyúakon belül elsõsorban a csí-
põszúnyogok (Culicidae), a pöször-
legyek (Bombyliidae), a zengõlegyek
(Syrphidae) és a fürkészlegyek
(Tachinidae) kutatása. Fõ kutatási te-
rülete a Bakony-vidék és a Balaton
medence. Eddig 18 önálló monográ-
fia-kötete, 260 szakmai publikációja,
továbbá mintegy 250 ismeretterjesztõ
cikke jelent meg. Dr. Tóth Sándor a
MaKOSZ ötödik Tiszteletbeli Tagja.

Az oklevél átadását követõen kez-
dõdött meg a konferencia szakmai
programja, Dr. Ócsai Lajos
„Zoonózisok járványügyi helyzete ha-
zánkban” címû elõadásával, amelyet a

Dr. Szlobodnyik Judit, Zöldi Viktor és
Sztikler János által jegyzett „Az OEK
Tájékoztató megjelenése óta engedélye-
zett professzionális kártevõirtó szerek –
Aktualitások” címû elõadás követett.  

A kávészünetet követõen három
külföldi elõadás hangzott el, az elsõ a
rezisztenciával kapcsolatban (Prof.
Philippe Berny, Franciaország), a má-
sodik a patkányok táplálkozási viselke-
désérõl (Dr. Pavel Rödl, Cseh Köztár-
saság), a harmadik pedig egy, a rágcsá-
lóirtó szerek biológiai összehasonlító
vizsgálatáról (Aurelien Guicherd,
Franciaország). 

November 27-én az elsõ három elõ-
adás az egészségügyi kártevõirtó szak-
mát közvetlenül érintõ témákat dolgo-
zott fel, kettõ a szakképzéssel, tovább-
képzéssel, illetve mesterképzéssel
(Szõllõsi Róza, GYEMSZI-ETI és
Kellõs Éva, Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma), a harmadik pedig az
egészségügyi szakképesítést szerzett
személyek nyilvántartásával kapcsolat-

Dr. Ripka Géza
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Tisztújító Közgyûlést tartott a
MaKOSZ

A 2014. évi, XXIV. Országos Konferencia megrendezésével egyidõben, 2014. november 27-én a
Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége éves Közgyûlése ezúttal tisztújító közgyûlés is volt.
Az elnök, a fõtitkár és az Ellenõrzõ és Számvizsgáló Bizottság tájékoztatóit követõen került sor a
MaKOSZ választmányai tagjainak (újra)választására, amelynek eredményeként egy új tag, Kovács
Tamás került megválasztásra a “régi” választmányi tagok mellett.

A Szövetség honlapján a Választmány tagjaink rövid önéletrajza elolvasható
(http://www.makosz.hu/valasztmany).

ban (Dr. Deutschmann-Horváth Zsu-
zsa, Egészségügyi Engedélyezési Köz-
igazgatási Hivatal). A résztvevõk bete-
kintést kaptak az Európai Kártevõirtá-
si Szolgáltatási Szabvány jelenlegi
helyzetébe, amely, nagy örömünkre
végkifejlethez közeledik, hiszen ez év
márciusában várható a szabvány hiva-
talos, angol nyelvû kiadása. Az elõ-
adást Frederic Verwilghen, a CEPA
képviselõje tartotta meg. 

A délelõtti szekció utolsó elõadása a
2014-es pocokinváziót és az ellenük
történõ védekezés lehetõségeit ismer-
tette.

A második nap délutánján három, a
gázosítás gyakorlati alkalmazási terü-
letére irányuló elõadás hangzott el,
majd a hagyományoknak megfelelõen
sor került a Magyar Kártevõirtók Or-
szágos Szövetsége Közgyûlésére, ame-
lyen belül Tisztújító Közgyûlésre is sor
került, ezután a fakultatív program ke-
retében az érdeklõdök ellátogattak az
Agárdi Pálinkafõzdébe.

A péntek délelõtt nemcsak termék-
ismertetõ elõadásokkal telt el (Bábol-
na Bio Kft., Irtó Trió Kft., Bayer Hun-
gária), de ismertetésre került egy uni-
ós támogatású nemzetközi projekt
(Szilágyi János, Bábolna Bio Kft.), to-

vábbá elõadás hangzott el a kémiai és
biológiai szúnyoggyérítés elõnyeirõl és
hátrányairól (Kõszegi Dániel, Noxious
Kft.).

Reméljük, hogy a konferencia min-
den résztvevõje hasznos információk-
kal és új gondolatokkal tért haza, ame-
lyeket mindennapi munkájuk során
hasznosítani tudnak. A 2015. évi
MaKOSZ Konferencia idõpontjáról és
helyérõl jelenleg még nem tudunk tá-
jékoztatást adni, kérjük, hogy idõrõl-
idõre látogassanak el honlapunkra
(www.makosz.hu), ahol más informá-
ciókat is találhatnak.

MaKOSZ TitkárságFrederic Verwilghen

Agárdi Pálinkafõzõ
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2013-ban 30 fõ szerzett Egészségügyi kártevõirtó
szakmunkás alap szakképesítést (OKJ 31 853 02
0010 31 02), erre ráépülésként 2014-ben 38 fõ szer-
zett Egészségügyi gázmester szakképesítést (OKJ
31 853 02 0001 52 01) Intézetünk szervezésében.

Ezúton is szeretnénk a MaKOSZ-nak köszönetünket kife-
jezni, azért a hatékony és segítõ együttmûködésért, melynek
köszönhetõen a szakképzéseink szakmacsoportjuk vonatkozá-
sában ilyen zökkenõmentesen és rendkívül magas színvonalon
folyhattak, zárulhattak.

A további közös munka (képzés indítás), együttmûködés te-
kintetében ez rendkívül elõremutató.

Részletesen bemutatásra került a 2013. szeptember 1-tõl
hatályos egészségügyi szakképesítéseket szabályzó rendelet-
ben szereplõ Egészségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ (32 853
01) szakképesítés illetve az Egészségügyi gázmester (53 853
01) szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye.

1., Egészségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ 
(alap szakképesítés)

•  A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01
•  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 

1100-1440
•  Iskolai elõképzettség: alapfokú iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
•  Elméleti – gyakorlati képzési idõ aránya: 50%-50%
A szakképesítés szakmai követelménymoduljai, az állam ál-

tal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti és a hozzájuk rendelt modulzá-
ró vizsgatevékenységek:

A szakmai vizsga komplex módon zajlik. A szakképesítéshez
gyakorlati (Kártevõirtás, Fertõtlenítés) és szóbeli (Kártevõk
elleni védekezés és fertõtlenítés) vizsgatevékenység tartozik.

2., Egészségügyi gázmester (szakképesítés-ráépülés)
•  A szakképesítés azonosító száma: 53 853 01
•  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 

400-600 
•  Iskolai elõképzettség: érettségi végzettség
•  Szakmai elõképzettség:

31 853 02 0010 3102 Egészségügyi kártevõirtó 
szakmunkás vagy
31 5002 04 Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás vagy
32 853 01 Egészségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ 
szakképesítés.

•  Elõírt gyakorlat:
6 hónap egészségügyi kártevõirtó munkaterületen,
egészségügyi gázmester irányítása mellett.

•  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
•  Elméleti – gyakorlati képzési idõ aránya: 40%-60%
A szakképesítés szakmai követelménymoduljai, az állam

által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljai-
ról szóló kormányrendelet szerinti és a hozzájuk rendelt mo-
dulzáró vizsgatevékenységek:

11131-12    Kártevõirtás gázokkal: írásbeli és szóbeli vizsga

A szakmai vizsga komplex módon zajlik. A szakképesítéshez
gyakorlati (Kártevõirtás mérgezõ gázokkal, gázmesteri tevé-
kenység) és szóbeli (Kártevõirtás gázokkal) vizsgatevékenység
tartozik.

Rövid tájékoztató következett ezt követõen a szabadon vá-
lasztható továbbképzések minõsítésérõl:

A szabadon választható elméleti továbbképzések pontérték
meghatározását 2013-tól az EEKH végzi a GYEMSZI közre-
mûködésével. A továbbképzési programot a GYEMSZI- EFF-
hez kell benyújtani, de a határozatot az EEKH hozza és érte-
síti a továbbképzés szervezõjét. A program pontértéke tovább-
ra is 2 évig érvényes.

Ismertetésre került továbbá az egészségügyi szakdolgozók
kötelezõ szakmacsoportos továbbképzése, melyet a 63/2011.
(XI.29.) NEFMI rendelet szabályoz.

2013-ban és 2014-ben Intézetünk szervezésében, a Köz-
egészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport vonatkozásá-
ban:

„Hasznos információk egészségügyi kártevõk elleni védeke-
zésben tevékenykedõknek” címmel.

1. csoport: 2014. február 11. – 30 fõ
2. csoport: 2014. február 25. – 33 fõ

Szakképzés és továbbképzés a kártevõirtás
szolgálatában

(Az elõadás elhangzott 2014. november 27-én Velencén, 
a MaKOSZ XXIV. Országos Konferenciáján)

11127-12 Általános egészségügyi alapmodul írásbeli és szóbeli

11128-12 Elsõsegélynyújtás, toxikológia gyakorlati

11130-12 Fertõtlenítés írásbeli és szóbeli

11129-12 Kártevõirtás írásbeli és szóbeli

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
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A 2014 évben a Katasztrófavédelem által
irányított szúnyoggyérítés tapasztalatai

(Elhangzott 2015. március 19-én Budapesten, 
a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége konferenciáján)

3. csoport: 2014. október 28. – 23 fõ
4. csoport: 2014. november 11. – 29 fõ vett részt kötelezõ

szakmacsoportos továbbképzéseinken.
A 2014-es évben hirdetett és megszervezésre került kötele-

zõ szakmacsoportos továbbképzéseinket magasabb létszámra
terveztük a szakmai szervezettel egyeztetve, mivel a kapott in-
formációk alapján jelentõs létszámú szakembernek szükséges
a kötelezõ szakmacsoportos pontszám, a hamarosan lejáró
mûködési engedélyhez. Ennek ellenére a továbbképzéseken
való részvétel átlagosnak volt mondható.

A jövõ évi továbbképzési idõpontok meghirdetése 2015. I.
negyedévében várható, a pontos idõpontokat honlapunkon
tesszük közzé.

Intézetünk szervezésében 2015. évben meghirdetett kötele-
zõ szakmacsoportos továbbképzésekre az alábbiak szerint le-
het jelentkezni:

Jelentkezési lap (személyi okiratok alapján) olvashatóan ki-
töltve, aláírva, e-mail címmel és a továbbképzés címének (hir-
detmény szerint, illetve letölthetõ a www.eti.hu/Oktatási
tevékenység/Továbbképzéseink menüpont alól) megjelölve.

Mellékletek: szakmai bizonyítvány fénymásolata, mûködési
nyilvántartási igazolvány fénymásolata.

Szõllõsi Róza
GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési 

Fõigazgatóság

Az elmúlt évben a 2013. évi dunai árvíz és a kiterjedt belvíz
utáni tapasztalatokat felhasználva, elemezve, a csípõszúnyo-
gok elleni védekezésre kellõ idõben kellett felkészülni. A
2014. év májusában esett csapadékmennyiség következtében a
vízzel borított területeken a csípõszúnyogok számára optimá-
lis tenyészõhelyek jöttek létre. Számolni kellett továbbá az ár-
vízi szúnyogfajok kiemelkedõ számú lerakott petéivel, ame-
lyek a folyók és a belvízi területek mentén voltak jelen. Mind-
ezek figyelembevételével, országszerte extrém mértékû szú-
nyoginvázió volt várható.

További kockázatot jelentett a környezõ országokban észlelt
ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) várható felbukkanása
is, elsõsorban a déli és nyugati országrészeken. Ez a szúnyog-
fajta az egyik legveszélyesebb humán vírus, a Chikungunya
terjesztõje, amely betegséghez és halálesetekhez is vezetõ sú-
lyos járványokat okoz. (2007-ben Olaszországban alakult ki
több száz ember megbetegedését okozó járvány.) A hazai jár-
ványügyi szakemberek tapasztalatai alapján elõfordult ezen
szúnyogfaj berepülése az országba, és az enyhe tél, valamint a
csapadékos idõjárás miatt állandó jelenlétére is számítani kell.

A szúnyoggyérítés feladatát a jogszabály szerint az önkor-
mányzatok a környezet- és település-egészségügyi feladataik
körében látják el.

Az önkormányzatok által megrendelt gyérítések azonban
számos problémát vetnek fel. A szúnyogok jelentõs elõfordu-
lási helyei kívül esnek a belterületeken, így a terület hovatar-
tozása is problémaként kerül megfogalmazásra, valamint az a
jelenség, hogy az irtások után folyamatos a visszarepülés a kár-
tevõk részérõl a lakott területrészekre. További nehézséget je-
lent az önkormányzatok számára, hogy a közbeszerzési vagy
egyéb szúnyoggyérítési pályázatokat önállóan, vagy társulási
formában bonyolítják, így jelentõs adminisztrációs teher és
többletköltség jelentkezik számukra. 

A központi szervezésben végrehajtott kezeléseknél terület-
elosztási problémák nem merül fel, így jóval eredményesebben

lehet a munkát elvégezni. További elõnyt jelent a központi
szervezés és lebonyolítás esetén, hogy a jelenlegi vállalási árak
(1.500-1.800,- Ft + ÁFA/ha) mintegy 15 %-kal mérsékelhetõ-
ek.

2013 évben az árvíz után, eredetileg 3 milliárd Ft volt beter-
vezve az önkormányzatok szúnyoggyérítésének támogatására.
A feladatot végül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság szervezésében 1,23 milliárd Ft költsé-
gen végezték el, beleértve a kivitelezés és a szakértõi közremû-
ködés díját is. A 2013. évi munka csak az árvízzel vagy belvíz-
zel érintett területekre terjedt ki, tehát nem volt teljes orszá-
gos program. A költséghatékonyabb megvalósítás részben a
mérsékeltebb ár, de fõként az összehangolt, így a tervezettnél
kevesebb szükséges gyérítés eredményeként magyarázható.

A prognózisok szerint várhatóan robbanásszerûen megjele-
nõ szúnyogártalom elleni hatékony védekezés érdekében
szükségesnek látszott a 2014. évben is a központi szúnyoggyé-
rítési programot megvalósítani, amit – hasonlóan a 2013. évi
dunai árvizet követõ védekezéshez – a katasztrófavédelem
szervezett meg. Tekintettel arra, hogy 2014 évben az árvíz-
zel/belvízzel összefüggésben veszélyhelyzet nem került kihir-
detésre, így az önkormányzatok katasztrófavédelmi szúnyog-
gyérítés jogcímen vis maior igényt nem nyújthattak be.

A Kormány az országos szúnyoggyérítési program központi
megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedé-
sekre szolgáló tartalékból az 1345/2014. (VI. 18.) számú Kor-
mányhatározat alapján az országos szúnyoggyérítési program
központi megvalósítása érdekében 1,5 milliárd forintot cso-
portosított át a feladat elvégzésére.

A kiemelkedõen csapadékos idõjárás után várható gyors fel-
melegedéssel együtt járó szúnyograjzás megelõzése azonnali
beavatkozást igényelt, ezért a feladatokat ellátók kiválasztása
gyorsított eljárásban, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárások keretében történt.
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A két közbeszerzési eljárást a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja folytatta le,
egyet a „központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása” (uniós
eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbe-
szerzési eljárásként) tárgyában, és egy másikat a „központi szú-
nyoggyérítés megszervezésével összefüggõ szakértõi feladatok
ellátása” (nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélkü-
li) tárgyában.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását követõen a BM
OKF GEK koordinálásával 2014. június 20-án megkezdõdött
a Katasztrófavédelem országos szúnyoggyérítési programja,
amely 9 héten keresztül, 2014. augusztus 19-ig tartott.

A „központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyában
kötött vállalkozási szerzõdés alapján a gyérítendõ terület
nagysága összesen 820.000 ha, ezen belül megközelítõleg
450.000 ha területen légi kémiai, 350.000 ha területen földi ké-
miai szúnyoggyérítés, 10.000 ha területen légi biológiai, 10.000
ha területen földi biológiai lárvagyérítés került meghatározás-
ra.

Az országos szúnyoggyérítés heti bontásban az alábbiak sze-
rint valósult meg:

A „központi szúnyoggyérítés megszervezésével összefüggõ
szakértõi feladatok ellátása” tárgyában kötött megbízási szer-
zõdés alapján a szakértõ feladata a teljes területen a szúnyog-
gyérítéssel kapcsolatos ellenõrzési feladatok ellátása, a teljesí-
tések igazolása, valamint az ázsiai tigrisszúnyog (Ae. albopic-
tus) hazai elõfordulása monitoringjának elvégzésére terjedt ki
az érintett területeken.

Az augusztus 20-ai héten elvégzett kezelésekkel lezárult a
Katasztrófavédelem 2014-es nagyszabású szúnyoggyérítési
programja. A megszokottnál jóval nagyobb területeken zajló
ütemezett gyérítések, valamint a csípõszúnyog túlszaporodás
természetes csökkenésének eredményeként július végére or-
szágszerte normalizálódott a szúnyoghelyzet.

A szúnyogártalom a nyár folyamán többször igen intenzívvé
vált, de a beavatkozásokat követõen elmondható, hogy a gyé-
rítés mindenütt eredményes volt. Az eredményesség érdeké-
ben számos olyan területen kellett kezeléseket végrehajtani,
ahol az elmúlt években nem végeztek szúnyoggyérítést, vagy
ahol végeztek korábban gyérítést, de most más technológiát
kellett alkalmazni (melegködös kijuttatás a szokásos légi per-
metezés helyett). Ezen tevékenységek néhány esetben lakossá-

gi panaszokkal jártak, amelyeket munkatársaink vagy a kivite-
lezõk egyedileg kezeltek. A lakosság és a települési vezetõk
döntõ többsége egyértelmûen nagyra értékelte a munka szer-
vezettségét és eredményességét. A kivitelezési módszerek kel-
lõ megismertetése után pedig több helyen a korábbi panaszo-
sok kérték az ismételt alkalmazást.

Az idõjárással kapcsolatosan elmondható, hogy jelentõs
mértékben másképp alakult a hosszú évek óta megszokottak-
hoz képest. Az év egyik legszárazabb idõszaka helyett többszö-
rösen rekordmértékû csapadékhullás következett be, melynek
következtében a biológiai úton szervezetten nem gyéríthetõ
mikro-tenyészõhelyeken a csípõszúnyog fajok számára ideális
életfeltételek alakultak ki. A jelentõs csapadék közvetett hatá-
saként egyes kisebb folyókon (pl. Rábán), illetve augusztus el-
sõ napjaiban a Dunán is egy kisebb árhullám vonult le, amely
a mélyebb fekvésû ártéri tenyészõhelyeken vízborítást, ezáltal
a csípõszúnyogok fejlõdése számára optimális életfeltételeket
hozott létre.

A fentiek együttes hatásaként helyenként visszatérõ szú-
nyogártalommal kellett számolni, amely számos területen kel-
lemetlenséget okozott, és a lakosság részérõl a szúnyoggyérí-
tés folytatásának igényét vetette fel.

A fentiek miatt az NFM-nél rendelkezésre álló turisztikai
célú szúnyoggyérítés támogatására elkülönített összegbõl a
Katasztrófavédelem részére 35 millió Ft elõirányzat átadására
született megállapodás, így szeptember hónapban több, mint
20.000 ha légi kémiai kezelése került újólag végrehajtásra.

A munka követelményszintû végrehajtása érdekében heti
tervek kerültek meghatározásra és jóváhagyásra. Igényként je-
lentkezett a helyi és központi szervek, valamint a lakosság ér-
deklõdése kapcsán a folyamatos tájékoztatás, valamint a meg-
keresések kezelése ügyfélszolgálatokon keresztül. Elvárásként
jelentkezett az ellenõrzési tevékenység erõsítésének feladata.
Megjegyezni kívánom, hogy az ellenõrzés rendszerében alkal-
mazásra került a BM OKF Ellenõrzési Szolgálata is.

Összességében elmondható, hogy sikert és átütõ eredményt
hozott a két gyérítési program. Jelentõs költséghatékonyság,
szervezettség és ellenõrzöttség volt megfigyelhetõ a teljes vé-
dekezés ideje alatt. A rendvédelmi eszközök és módszerek al-
kalmazása a feladat sürgõsségét, nagyságrendjét és súlyosságát
ismerve indokolt volt. Megállapítható volt továbbá, hogy je-
lentõsen csökkent az Önkormányzatokra háruló költség- és
adminisztrációs teher is.

2015. évre vonatkozóan a BM OKF Fõigazgatója kezdemé-
nyezte a Belügyminiszter Úr felé az idei szúnyoggyérítési fel-
adatok elvégzését a korábbi két év tapasztalatainak felhaszná-
lása alapján. A feladat koordinálására és megszervezésére a
Katasztrófavédelmet javasolta kijelölni. Kezdeményezésünk-
ben a közbeszerzések lebonyolítását hasonló rendben javasol-
tuk végrehajtani, a feladatok megszervezésében, lebonyolítá-
sában, és az ellenõrzésben is a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen javasoltunk eljárni. A feladat a Kormány döntése
után a források biztosításával kezdhetõ meg. A szakmai szer-
vezetek javaslata alapján a védekezés eredményességének ér-
dekében javasoltuk a döntés mielõbbi meghozatalát annak ér-
dekében, hogy a gyérítési feladatok kellõ idõben megkezdõd-
hessenek.

Csóka Antal tû. mk. ezredes,
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Légi kémiai     Földi kémiai    Légi és földi
(ha)                  (ha)          biológiai (ha)

26. hét 72.573 49.937

27. hét 90.031 42.540 9.100

28-29. hét 111.077 82.386 3.300

30-31. hét 93.150 79.586 5.200

32. hét 43.409 39.967 1.400

33. hét 35.738 37.649 1.000

34. hét 1.990 20.877

Összesen: 447.968 346.942 20.000
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Ebben a cikkben a piacon forgalomban lévõ,
extrudálással készült rágcsálóirtószer formulációk
elfogadását és hatékonyságát vizsgáljuk. A két kü-
lönbözõ laboratórium (Magyarország és Franciaor-
szág) által, hasonló vizsgálati protokolok szerint
végzett vizsgálatok és azok eredményei egymással
jól összehasonlíthatók és megbízhatóan fejezik ki a
palatabilitási különbségeket. 

Bevezetés
A magyar BÁBOLNA BIO jogelõdjét, a Bábolnai Fertõtle-

nítõ Állomást ötven évvel ezelõtt alapították a Bábolnai Álla-
mi Gazdaság divíziójaként, kifejezetten annak érdekében,
hogy a nagyüzemi állattartó telepeken kiirtsák a patkányokat
és egereket. Kezdetben a rágcsálók irtása a BAYER cégtõl im-
portált kumatetralil hatóanyagú dercés rágcsálóirtó csalétek
alkalmazásával történt.

Az 1971-72-ben Budapesten megvalósított deratizációs
kampány egyre nagyobb mennyiségû felhasználásra kész rág-
csálóirtó szert igényelt. Ezért 1970-ben Bábolnán megkezdõ-
dött a dercés RACUMIN csalétek formulázása saját, illetve a
kiskereskedelmi értékesítés céljára.

A budapesti sikeres patkánymentesítési akciót követõen
1973 január 1-tõl megkezdõdött az 526 km2 területû városban
a patkánymentes állapot megõrzése érdekében a fenntartási
munkálatok végzése. A szennyvízcsatorna rendszerben élõ
maradék patkánypopuláció, illetve a bevándorló patkányok el-
pusztítása érdekében dercés csalétket alkalmaztak. Tekintettel
arra, hogy ez a formuláció a nedvességnek nem áll ellen, sok
csalétek felhasználására volt szükség.

A hatékonyság növelése és a felhasználásra kerülõ csalétek
mennyiségének csökkentése érdekében 1974-ben a világon el-
sõként kifejlesztésre, majd félüzemi módszerrel gyártásra ke-
rült a dróthurokkal ellátott, 200 gr-os korong alakú paraffinos
csalétek. A megfelelõ appetibilitású paraffinos korong kialakí-
tása érdekében – vad vándorpatkányok befogásával – rágcsáló
tenyészet, illetve laboratórium létesült, amely napjainkig léte-
zik.

BÁBOLNA BIO-nak mindig is fontos volt és napjainkban is
az, hogy kiváló minõségû rágcsálóirtó szereket gyártson saját
felhasználásra, magyarországi és export értékesítési célra egy-
aránt. A hosszú távú gyártás biztonságának érdekében BÁ-
BOLNA BIO három másik európai vállalattal közösen Task
Force-ban megvédte a bromadiolon hatóanyagot, majd sikere-
sen hét különféle felhasználásra kész formulációra (dercés,

szemes, granulátum, kevert, pép, extrudált paraffinos csalétek,
préselt paraffinos csalétek) termékdossziékat nyújtott be,
amelyek Magyarországon, az Egyesült Királyságban, illetve
Svédországban kerültek elfogadásra. Jelenleg 19 európai or-
szágban 49 kölcsönös elismerési eljárás folyik. 

A Biocid Termék Direktíva és Szabályozás miatt a rendelke-
zésre álló rágcsálóirtó hatóanyagok száma jelentõsen csök-
kent. Jelenleg a 14-es terméktípusban (rágcsálóirtó szerek)
csak a bromadiolon, a brodifakum, a difenakum, a difetialon
és a flokumafen maradt meg második generációs véralvadás
gátló szerként. A másik körülmény, hogy a rágcsálóirtó szerek
használatát számos módon szabályozták, pl. felhasználás mód-
ja (szabadtéri alkalmazás tiltása), képzettség nélküli szemé-
lyek által történõ felhasználás korlátozása, rögzíthetõ etetõlá-
dák kötelezõ használata, kiszerelési méretek korlátozása, stb.

A rágcsálóirtó szerek biztonságának növelése érdekében
egyre nagyobb mértékben, a nem szóródó, az etetõládába kön-
nyen rögzíthetõ extrudált paraffinos csalétek került elõtérbe.
Egy jó elfogadású – ennél fogva jól mûködõ, könnyen kezelhe-
tõ, hatékony, ugyanakkor biztonságos – formuláció létrehozá-
sa érdekében a segédanyagok megfelelõ kiválasztása és hasz-
nálata válik a legfontosabb tényezõvé.

A BÁBOLNA BIO által gyártott rágcsálóirtó szerek kiváló
minõségének biztosítása érdekében a vállalat rendszeresen vé-
gez ellenõrzõ hatékonysági vizsgálatokat a saját laboratóriu-
mában. Azért, hogy a vállalat vezetõi, illetve kereskedõi meg-
felelõ képet kapjanak a gyártott rágcsálóirtó szerekrõl, idõrõl-
idõre a konkurens vállalatok termékeit is megvizsgáljuk önál-
lóan, vagy a BÁBOLNA BIO által gyártott hasonló termékek-
kel szemben. Jelen közlemény hat, különféle extrudált paraffi-
nos korong palatabilitását, illetve hatékonysági vizsgálati ered-
ményeit ismerteti, a referenciaként szolgáló PROTECT®

extrudált paraffinos kockával szemben.
Ennek az összehasonlító vizsgálatnak különlegessége, hogy

az nem csak BÁBOLNA BIO laboratóriumában került elvég-
zésre, hanem egy független franciaországi laboratóriumban, a
BIOLYTICS Laboratory-ban, hasonló körülmények között.
Az egymástól függetlenül két különbözõ laboratóriumban,
azonos rágcsálóirtó szerekkel végzett vizsgálatok arra is alkal-
masak, hogy a vizsgálati módszereket, illetve a kapott eredmé-
nyeket összehasonlítsuk.

Különféle extrudált rágcsálóirtó szer
formulációk palatabilitásának 

összehasonlító vizsgálata
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Vizsgált formulációk
Az alábbi kereskedelmi forgalomból származó extrudált pa-

raffinos kockák kerültek megvizsgálásra:

Vizsgálati módszerek
Valamennyi vizsgálat a 98/8 EK Biocid Termék Direktíva1,

végrehajtásával kapcsolatban megjelent rágcsálóirtószerek ha-
tékonyságára vonatkozó elõírás szerint történt.

a) BÁBOLNA BIO vizsgálati módszer
Minden egyes vizsgálatot a Bábolna Bio saját laborjában te-

nyésztett 10 (5 hím, 5 nõstény) vándorpatkányon (Rattus
norvegicus) végeztek. A vizsgálat körülményei: hõmérséklet:
22 ± 2 °C, páratartalom: min. 40 % ± 10 %, folyamatos lég-
csere (ventilátor) és 12 óra nappali / 12 óra éjszakai fényvi-
szony.  Minden egyes patkányt külön ketrecben tartották. 

A tenyészetbõl származó állatokat 144 órával a vizsgálat
megkezdése elõtt egyenként ketrecekbe helyezték. A három
napos kondicionálási periódus alatt az állatok a szokásos ke-
reskedelmi forgalomban lévõ laboratóriumi CRLT/N tápot
kapták, tetszés szerinti fogyasztásra. (A Charles River Normal
táplálékot a Szindbád Kft. Gödöllõ Szárítópuszta, Magyaror-
szág gyártja. EU Reg. szám: HU 13 1 00039). A három napos
elõvizsgálat során a táp fogyasztását megmérték. Abban az
esetben, ha egy rágcsáló fogyasztása a három nap alatt nem ér-
te el a 30 grammot, azt az egyedet további vizsgálatból kizár-
ták és lecserélték. Az állatok a kondicionálás, az elõvizsgálat
és a vizsgálat teljes ideje alatt friss vezetékes vizet kaptak, tet-
szés szerinti fogyasztásra. Az itatóedényeket naponta tisztítot-
ták és töltötték fel friss vízzel.

A szoktatási periódus után a rágcsálóktól megvonták a ke-
reskedelmi forgalomban kapható, laboratóriumi tápot, és két,
a ketrec elején mindkét oldalon elhelyezett és rögzített acél-
tálkában a vizsgált termékeket kínálták fel. Mindkét tálkát le-
mérték, és az azokban lévõ csalétek mennyiségét az állatok na-
pi szükségletének elegendõnek találták. 24 óra eltelte után a
tálkákban maradt csalétket lemérték és kiszámították az egyes
rágcsálók által elfogyasztott irtószerek teljes mennyiségét (a
hasonlóságok miatt a szétszóródott táplálékot nem vették szá-
mításba a vizsgálatban).

A megszokásból adódó lehetséges hiba elkerülése érdeké-
ben a ketrecekben a tálkákat naponta felcserélték. A vizsgált
termékbõl és a referenciaként szolgáló PROTECT® extrudált
paraffinos kockából történt fogyasztást egy 0.01 g pontosságú
mérlegen minden nap ugyanabban az idõpontban megmérték,
és friss csalétket kínáltak fel helyette.

Az öt napos vizsgálati periódus alatt a vizsgált termékekbõl
minden nap legalább 50-50 gramm mennyiséget adtak. Az öt
napos vizsgálati periódust követõen a vizsgálat terméket, vala-
mint a referenciaként szolgáló PROTECT® extrudált paraffi-
nos csalétket megvonták a patkányoktól, amelyek ismét a
megszokott, kereskedelmi forgalomban lévõ CRLT/N tápot
kapták elhullásig, illetve a vizsgálati periódus végéig. Az elhul-
lás után a tesztállatok súlyát ismét megmérték, és az adatokat
rögzítették. Az etetés megkezdését követõ 14. napon a vizsgá-
lat véget ért, és az ekkor életben lévõ patkányokat túlélõknek
nyilvánították. A túlélõk súlyát megmérték, és az adatokat
rögzítették.

b) BIOLYTICS vizsgálati módszer
10 vad vándorpatkányt (5 hím, 5 nõstény) egyenként ketrec-

be helyeztek. A ketrecek nem csöpögõ itatókkal, alommal és a
táplálék fogyasztás és a veszteség meghatározására szolgáló
speciális eszközzel voltak felszerelve. A vizsgálatot megelõzõ-
en a patkányok által történõ megfelelõ fogyasztás ellenõrzésé-
re elõvizsgálat végzésére került sor. Ezen idõszak alatt stan-
dard laboratóriumi tápot (S.A.F.E. pellet, ref. A04) és ivóvizet
kaptak tetszés szerinti fogyasztásra.

A vizsgálat ideje alatt (1-4. nap) a szokásos laboratóriumi
tápot megvonták, és az állatok számára két tiszta tálban felkí-
nált A jelû teszt termékkel (Broditop® vagy Gardentop® vagy
Muskil® vagy Ratimor® vagy Rattidion® vagy Varat®) és a B
jelû referencia csalétekkel (Protect®) helyettesítették. Az ete-
tõtálkákat minden nap megmérték, újra beállították és a he-
lyüket felcserélték. A veszteséget szintén megmérték. A napi
csalétek fogyasztást megmérték és a viszonylagos csalétek fo-
gyasztást az állat testsúlyával összefüggésben állapították meg.
Az összes használt teszt- és referencia csalétek kidobásra ke-
rült, és friss csalétket helyeztek a tiszta tálkákba. Annak érde-
kében, hogy elkerüljék a preferált fogyasztási hely kialakulá-
sát, az etetõtálkák visszahelyezésekor felcserélték a teszt- és a
referencia csalétek helyét. Más élelmet a kísérleti periódus
alatt nem kaptak a patkányok, a vízhez pedig szabad hozzáfé-
résük volt. A negyedik nap után a patkányok újra a megszo-
kott laboratóriumi standard élelmet kapták. Az elhullás idejé-
nek meghatározása és feljegyzése érdekében a kezelés befeje-
zését követõen 17 napon át figyelték meg az állatokat.

A vizsgálat kiértékelésének módja:
A vizsgált termékek fogyasztását minden nap egyedenként

megmérték, majd összeadták. A napi átlagos fogyasztást szin-
tén kiszámolták. Az esetleges tünetek és az elhullás idõpontja
egyedenként kerültek rögzítésre. Az átlagos elhullási idõpon-
tokat kiszámolták. Az elhullott állatok testtömegét szintén
rögzítették. A hatóanyag fogyasztást patkányonként kiszámol-
ták, majd átlagolták.

1 Technical Notes for Guidance on Product Evaluation Appendices to
Chapter 7 Product Type 14 Efficacy Evaluation of Rodenticidal
Biocidal Products

Kereskedelmi név Gyártó Hatóanyag tartalom
w/w

BRODITOP® ZAPI S.p.A. 0,005% brodifakum

GARDENTOP® ZAPI S.p.A. 0,005% bromadiolon

MUSKIL® ZAPI S.p.A. 0,0025% bromadiolon 

+ 0,0025% difenakum

PROTECT® Bábolna Bio 0,005% bromadiolon

RATIMOR® Unichem d.o.o. 0,005% bromadiolon

RATTIDION® Industrialchimica s.r.l. 0,005% bromadiolon

VARAT® Industrialchimica s.r.l. 0,005% brodifakum
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BÁBOLNA BIO esetében az 5 nap, BIOLYTICS esetében
a 4 nap átlagfogyasztás mennyiségét figyelembe véve minden
egyes állatra kiszámolták a vizsgált, illetve a referencia csal-
étekbõl történõ összes fogyasztást. 

Eredmények:
a) BÁBOLNA BIO laboratóriumi eredményei:

*  Összesen elfogyasztott csalétek = 100 %

b) BIOLYTICS Laboratory eredményei:

*  Összesen elfogyasztott csalétek = 100 %

A Bábolna Bio és a Biolytics Laboratories által végzett 
vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása:

Összefoglaló táblázat

Mortalitási eredmények: a hat kísérletnél a mortalitás 100%
volt.

Következtetés:
Két különbözõ laboratórium ugyanazt a palatabilitási kísér-

letet végezte el, 6 különbözõ, a piacon kapható paraffinos csal-
étek formulációval. A mortalitás kisebb jelentõséggel bírt, jól-
lehet minden egyes formuláció igazolta ölõhatását.

Az egymástól függetlenül végzett kísérletek igen hasonló
eredményekkel végzõdtek. A PROTECT® extrudált paraffi-
nos kocka minden összehasonlító vizsgálatban jobb eredmé-
nyeket adott. Ezekben a formulációkban – bár alapvetõen egy-
máshoz hasonlóan épülnek fel – valószínûleg a termékek ösz-
szetétele, a vivõanyag és a segédanyagok játszottak nagyobb
jelentõséget, és ebbõl erednek a meglehetõsen szórt eredmé-
nyek. Azokkal a formulációkkal, amelyeknek az elfogadása a
referencia PROTECT® extrudált paraffinos csalétekkel szem-
ben alacsonynak adódott, a gyakorlatban – ahol különösen sok
alternatív táplálék áll a patkányok rendelkezésére – nehezebb
megfelelõ eredményt elérni. Annak meghatározása, hogy a
vizsgált formulációk a gyakorlati körülmények között hogyan
teljesítenek, további terepvizsgálatok tárgyát képezi.

A magyar Bábolna Bio és a francia Biolytics laboratóriumok
által mért patkányok általi fogyasztási értékek három esetben
(Ratimor, Rattidion, Varat) hiba határon belül azonos, míg
másik három esetben (Broditop, Gardentop, Muskil), – bár a
fogyasztási értékek eltérõk voltak – a fogyasztási preferencia
azonos volt. Ennek alapján megállapítható, hogy a hasonló
vizsgálati protokolok szerinti végzett vizsgálatok jól összeha-
sonlíthatók, illetve megbízhatók.

Dr. Bajomi D., Schmidt J., Szilágyi J.
(BÁBOLNA BIO Kft.,) 

és A. Guicherd
(BIOLYTICS Lab, Franciaország) 

közös cikkét fordította:
Németh Mária
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Az osztrák kártevõirtó piac
Az osztrák kártevõirtó vállala-

tok (PMCs) különböznek sok eu-
rópai ország kártevõirtó vállala-
taitól, mivel egy törvényes szak-
mai szervezetbe, az Osztrák Ke-
reskedelmi Kamarába tömörül-
tek. A tagság kötelezõ, és ez egy
hosszan tartó vitához vezetett az-
zal kapcsolatban, vajon ezen a
kötelezõ jellegen lazítsanak-e
vagy sem. Õszintén szólva, a
rendszer mellett és ellene is szól-
nak érvek.

Természetesen jó lenne megválasztani
azt a szakmai képviseletet, amelyhez a
fél tartozni kíván, ugyanakkor azt látjuk,
hogy más európai országban ilyen szer-
vezetek részérõl az erõfeszítés, hogy bõ-
vítsék vagy megtartsák tagjaikat olyan
nagy, hogy a tartalomra néha kevesebb
összpontosítás jut, vagy, hogy fontos kér-
déseket nem lehet nyomon követni a ka-
pacitás/emberi erõ és/vagy pénzügyi for-
rások hiányában.

A Kereskedelmi Kamara két különbö-
zõ szinten mûködik, a szövetségi keres-
kedelmi kamarát, amely Ausztria egé-
szét képviseli, és úgy kell tekinteni, mint
a 9 tartományi kamara ernyõszervezetét.
A tartományi kamarák pedig a 9 osztrák
szövetségi tartomány regionális szerve-
zetei. A szövetségi kereskedelmi kamara

7 szekcióra tagozódik, ezek közül a
„Kézmûipar és Kereskedelem” ad ott-
hont a vegyipar alosztálynak (vagy testü-
letnek).  Ezen belül, „alosztályként” a
kártevõirtók külön csoportot képeznek
saját képviselõkkel a következõ szakmák
mellett, mint pl.: takarítási szolgáltatá-
sok, kozmetika, stb. Van egy kamarai
szervezet, amely nem hivatásos admi-
nisztrációs és támogató állományt tömö-
rít, de a képviselõk valamennyien válasz-
tott szakemberek, akik jól ismerik a
szakmát és vagy saját cégük van, vagy ve-
zetõ beosztásban vannak egy nagyobb
vállalatnál. A legtöbb fontos vállalat tag-
ja az irányító bizottságnak, kisebb cégek-
bõl érkezett, motivált vállalkozókkal
együtt, akik részt kívánnak venni a szak-
ma képviseletében és a nemzeti program
felállításában. 

Mivel meglehetõsen régi, a kamarai
rendszert nem mindig tartották nagyra,
mondván, hogy túl nehézkes és nem ha-
lad elõre. A képviselõk egy újabb nem-
zedéke keményen dolgozik azért, hogy
javítsák a szakmáról és magáról a kama-
ráról kialakult képet. A célok és felada-
tok is pozitív hatással vannak a vállala-
tok munkakörülményeire, a tagok érde-
keinek képviseletére (egy közösségi
szinttõl a globális környezetig), a hazai
politikai diskurzusban történõ érdek-
képviseletre, a tagok közvetlen (néha
anyagi) támogatására vagy szponzorálá-
sára (vállalkozás-indítási szolgáltatás,
képzések és oktatás), valamint az oszt-
rák vállalatok nemzetközi üzleti támoga-
tására (import, export és szolgáltatások).
Az Osztrák Kereskedelmi Kamarának
világszerte 115 képviseleti bázisa van 70
országban.

Mint a térképen látható, Ausztriában
178 kártevõirtó vállalkozás van, összesen
350 alkalmazottal, ez átlagban 1,96 al-
kalmazottat jelent vállalkozásonként. Az
ipar teljes éves bevétele 35 és 40 millió
Euro között mozog, ez évi 100-120.000
Euro/ alkalmazott bevételt jelent átlag-
ban. A 178-ból 145 (81,46 %) vállalkozás
a keleti és északi tartományokban (Fel-
sõ-Ausztria, Stájerország, Alsó-Ausztria,
Burgenland és Bécs) található, az oszt-
rák lakosság mintegy 74,22 %-át szolgál-
va ki. Csupán 33 vállalkozás (18,54 %)
található Ausztria nyugati és déli terüle-
tein (Salzburg, Karintia, Tirol és

1. táblázat

Province population area km2 habitants/m2 communities pccs inhabitants/pcx

Burgenland 286.691 3.965 72 171 7 40.956

Karnten 554.475 9.536 58 132 9 61.719

Niederosterreich 1.618.592 19.178 84 573 44 36.786

Oberosterreich 1.418.498 11.982 118 444 26 54.568

Salzburg 531.898 7.154 74 119 11 48.354

Steiermark 1.210.971 16.392 74 539 17 71.234

Tirol 715.888 12.648 57 279 7 102.270

Vorerlberg 376.347 2.601 145 96 6 62.725

Wien 1.741.246 414 4206 1 (23) 51 34.142

AUTRIA TOTAL 8.455.604 83.870 2.354
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Vorarlberg), a népesség 25,78 %-át szol-
gálva ki. További, pontosabb statisztikát
láthatunk az 1. táblázatban.

A Kereskedelmi Kamara egyik legfon-
tosabb feladata a professzionális oktatás
a kártevõirtásban, amelyet az egyéni vál-
lalkozás elindításhoz szükséges hatósági
jóváhagyás (üzleti engedély) követ. Az
osztrák oktatási rendszer az ún. duális
(kettõs) rendszer, ahol az oktatás egy ré-
sze a vállalatokon belül, másik része pe-
dig egy speciális szakmai akadémián be-
lül történik. Néhány éve a szakmai aka-
démia (Berufsschule) a karintiai
Ferlach-ban helyezkedik el. Három fo-
kozata van a szakmai oktatásnak: ipari
tanuló, szakmunkás és mester, mint a ré-
gi kézmûves céhekben. Az oktatás során
két vizsgát kell teljesíteni: a szakmun-
kás- és a mestervizsgát. A szakmunkás
vizsgáig kétféle módon lehet eljutni: az
egyik módja, hogy a jelentkezõ gyakor-
nokként elhelyezkedik egy cégnél és
rész-oktatásban részesül a szakmai aka-
démián – ez a folyamat három évet vesz
igénybe és a végén lehet szakmunkás
vizsgát tenni. A másik út, hogy a két évig
dolgozik a  szakmában és oktatásban is
ott részesül. 24 munkában, tapasztalat-
szerzéssel eltöltött hónap után engedélyt
kap a szakmunkásvizsgára. Hogy ezeket
az embereket felkészítse a vizsgára, a bé-
csi Kereskedelmi Kamara szakmunkás-
vizsga elõkészítõ kurzusokat szervez,
amelyek során a résztvevõk képzésben
részesülnek minden olyan gyakorlati te-
rületen, amely a vizsga része lehet. Ez a
kurzus kb. 10 teljes napig tart és a követ-
kezõ területeket fedi le: általános kárte-
võirtási módszerek és eszközök, a kárte-
võk biológiája, alapvetõ fizikai ismere-
tek, alapvetõ kémiai ismeretek és fertõt-
lenítés, alapvetõ jogi ismeretek, munka-
biztonság, növényvédelem, favédelem,
raktári termékek védelme, madarak el-
leni védelem, szakmai matematika és
alapvetõ elsõsegélynyújtás.

A második vizsga, amelyet le lehet
tenni, az ún. mestervizsga. Ez nem csak
a szakmai részre koncentrál, mint a
szakmunkás vizsga, hanem a gázosításra,
további elsõsegély ismeretekre, jogi is-
meretekre (nemzeti törvény, méreg tör-
vény, kémiai törvény, nemzetközi jog
(biocid és növényvédelem), élelmiszer-

ipari törvény) munkajog, kollektív szer-
zõdés, szakmai számítás és matematika.
A kurzus, amely a mestervizsga elemeit
magában foglalja, további 12 napig tart.
Sajnálatos módon a kereskedelmi tör-
vény nem ír elõ korlátozást arra vonat-
kozóan, hogy ki teheti le ezt a vizsgát, így
bárki jelentkezhet, de a lemorzsolódás
itt jelentõs, mivel a kártevõirtó szakma
alapvetõ ismerete gyakran hiányos.

Mindkét vizsgát és a vizsgák módját
törvény szabályozza. Speciális oktatási
terv van a szakmunkásvizsgára, amelyet
Berufsbild-nek (szövetségi törvény;
BGBl II Nr. 269/2002) hívnak, és magá-
ban foglalja mindazokat a szakmai terü-
leteket, amelyeken egy kártevõirtó dol-
gozhat, ekképpen szabályozva egy pro-
fesszionális kártevõirtó alapoktatását. A
második vizsgát az ún.
,,Meisterprüfungsverordnung” (BGBl I
Nr. 99/2011) szabályozza, amellyel a
mesterfokozatot lehet elérni.

A szakmunkásvizsga két részben zajlik
és kb. 2-3 órát vesz igénybe vizsgázón-
ként. A gyakorlati vizsga két jellemzõ
munkafolyamatot jelent, amely magá-
ban foglalja a megfelelõ módszer és ter-
mék, a személyes védelemre tett lépések
kiválasztását, és egy ún. szakmai beszél-
getést (beleértve a különféle kártevõk is-
meretét). Az elméleti rész (írásbeli) el-
méleti kérdésekbõl, számításból és a
környezetvédelemre vonatkozó kérdé-
sekbõl áll.

A mestervizsga három részbõl áll és
akár 10 órát is igénybe vehet vizsgázón-
ként. Amennyiben a vizsgára jelentkezõ
nem tette le sikeresen a szakmunkásvizs-
gát, a vizsgán belül pótvizsga részek van-
nak, amelyek lefedik a szakmunkásvizs-
gát. A mestervizsga gyakorlati része áll
egy pót-részbõl a szakmunkások részére
és egy “mester” részbõl, amely magában
foglal egy kártevõirtó cég vezetõjére
vagy technikai felelõsére vonatkozó fele-
lõsségeket is. Van szóbeli elméleti rész,
amely tükrözi a szakértelmet és a szak-
mai ismereteket, ide értve a jogi szem-
pontokat, biológiát, fertõtlenítést, kárte-
võirtási technikákat és szervezést. A
vizsga harmadik része egy írásbeli elmé-
leti rész, amely a kártevõirtás elméleté-
bõl áll, beleértve a gázosítást, elsõse-
gélyt, számítást és szakmai kalkulációt.

A sikeresen teljesített mestervizsga és
két másik összetevõ (vállalkozási alap-
vizsga és ipari tanuló alapítás vizsga)
után a vizsgázott személy kártevõirtási
vállalkozási engedélyt kérhet a Kereske-
delmi Kamarától. Ezek nélkül a vizsgák
nélkül aligha lehetséges saját vállalko-
zásba kezdeni.

A kártevõirtók (szakmunkás vizsga) és
kártevõirtó mesterek elõkészítõ kurzusa
mellett a bécsi Kereskedelmi Kamara
szervez az EU 1107/2009. növényvédel-
mi termékek szabályozása szerinti nö-
vényvédelmi kurzusokat, továbbá rend-
szeres szakmai elõadásokat és megbe-
széléseket regionális és nemzeti alapon.

A bécsi Kereskedelmi Kamara ve-
zényli a szakmunkásvizsgákat Ausztria
szerte, továbbá a mestervizsgákat Bécs-
ben és sok más szövetségi tartományban
is. 2012-ben 17-en jelentkeztek mester-
vizsgára (11 átment), 2013-ban 4 jelent-
kezõ volt, ebbõl ketten tettek sikeres
vizsgát.

A Bécsi Kereskedelmi Kamarát az
Osztrák Kamara támogatja céljának el-
érésben, amely a magas oktatási szint
fenntartása, valamint jó professzionális
kártevõirtók “létrehozása”.

Mag. Peter Fiedler
az ASSA Schädlingsbekämpfungs

GmbH (Bécs) ügyvezetõ igazgatója,
a Bécsi Kereskedelmi Kamara 

kártevõirtást felügyelõ operatív 
bizottságának tagja,

a Kereskedelmi Kamara képviselõje 
a CEPA-ban és a CEN-ben

a cikket fordította: Németh Mária



2014 november 19-21. között 2475-en voltak kí-
váncsiak az eddigieknél jóval nagyobb alapterüle-
ten megrendezett Parasitec kiállításra Párizsban.
Két év után ismét az Espace Champeret adott ott-
hont a kártevõmentesítõ szakma programjának,
amelyre 18 különbözõ országból érkeztek a kiállí-
tók, összesen 90 standon mutatva be újdonságaikat.
A számok alapján tehát a párizsi Parasitec Salon
lett Európa elsõ számú szakmai találkozója.

Idén a kiállítók között voltak olyan távoli országokból is,
mint Ausztrália, Új-Zéland, illetve Hong Kong. A francia nagy
forgalmazó cégek ismét bárokká alakították standjaikat, a
LODI egy egész csarnokrészt bérelt ki partnerei
megvendégelésére.

Magyarországot a Bábolna Bio Kft és az Irtó Trió Kft.
képviselte. A látogatók megismerhették a Bábolna Bio
Biopren termékcsaládjának új tagjait, úgymint a csótány- és
hangyairtó géleket, a szúnyoglárva- és légyirtó granulátumot,
illetve koncentrátumot, amelyek hatóanyagát, az S-metoprént
egyedül védte meg az Európai Biocid Direktíva keretében. 

A szervezõ, PC Média a kiállítás minden napján grillezett
rovarokkal kedves-kedett a standoknak, amelyet csak a
merészebbek mertek megkóstolni.

A kiállítások mellett nagy számban vonzották az érdeklõdõ-
ket a francia kártevõirtó szövetség (CS3D) által szervezett sze-
mináriumok is, francia nyelven szimultán angol tolmácsolás-
sal. A két nyelvû elõadásokra a nagyszámú, 544 Franciaorszá-
gon kívülrõl érkezett látogató miatt volt szükség. A 120 fõs
terem gyakran telt meg zsúfolásig. A legnépszerûbb elõadók
között volt Madrid kártevõmentesítõ egységének technikai
munkatársa, José-Maria Camara Vicario, aki városának

patkánymentesítési sikereirõl számolt be. A marokkói engedé-
lyeztetési minisztérium munkatársa, Takfine Herrak
elõadásában elmondta, hogy az utóbbi években sikeresen
megfékezték a malária szélesebb körû elterjedését. Dr
Romain Lasseur, a Claude Bourgelat Institute igazgatója
alternatív rágcsálóirtó módszereket mutatott be a nagyszámú
hallgatóságnak.

A Parasitec kiállításnak 2015 novemberében Törökország
ad otthont, ahova már most többen lefoglalták helyüket, és
szintén nagy sikerre számítanak.

Papp Zsuzsa
Bábolna Bio Kft.
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Londont és Dortmundot
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A hatalmas belmagasságú teremben a
nemzetközi és az olasz gyártók –  Bayer,
BASF, Bleu Line, Zapi, Vebi, GEA –
szinte mindegyike nagy standdal képvi-
selte magát. A mindig extravagáns meg-
jelenésû I.N.D.I.A idén necchálóval von-
ta körbe a standját, melyet a cég
emblematikus állata, a pillangók díszí-
tettek. A Colkim, mint az egyik legna-
gyobb olasz forgalmazó, kis területen a
korábbi expo ötletét valósította meg, va-
gyis a legfontosabb beszállítóit állította a
stand különbözõ pontjaira, ahol õk ma-
guk mutatták be termékeiket. Az OSD,
olasz forgalmazó cég, a régmúlt eszköze-
it hozta el, ezért gyakran elõkerültek a
fényképezõgépek, a mobilok a standjuk
elõtt. Egy 50-es évekbeli svájci kártevõir-
tó biciklije volt a legnagyobb látványos-

ság, amelyre az irtások elvégzésére szol-
gáló eszközök voltak felszerelve (lásd
képek fent és lent). 

A külföldi kiállítók jóval kevesebben
voltak, Magyarországot a Bábolna Bio
(ld. képek) és az Irtó Trió, míg Angliát a
nemrég alakult Pelsis és a Pestwest kép-
viselte. 

A két napos kiállítás elsõ napján 1175
látogató regisztrált, zömében olasz cé-
gek nevében. Az elõadások is ennek
megfelelõen olasz nyelven folytak, tol-
mács nélkül, nem törõdve a nyelvet nem
beszélõ vendégekkel. 

A második napra viszont mindössze
pár száz érdeklõdõ volt kíváncsi, így so-
kan az elsõ nap nagy rohamát az ola-

szokhoz méltóan egy pazar gasztronómi-
ai ízvilággal telített csendes sziesztával
zárták. 

Papp Zsuzsa, Bábolna Bio Kft.

Disinfestando 2015
A hagyományosan két évente, az olasz kártevõmentesítõk szövetsé-

ge (Associazione Nazionale della Imprese di Disinfestestazione – rö-
viden ANID) által megrendezésre kerülõ Disinfestando kiállításnak
ismét Rimini modern Palacongressi központja adott otthont. A zömé-
ben olasz szakmabeliek által látogatott rendezvény idén március 11-
12-én került megrendezésre.
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A háromévente megrendezésre ke-
rülõ konferencia (amelyet 2008-ban
a MaKOSZ szervezésében, Budapes-
ten tartott a nemzetközi szervezõbi-
zottság) lebonyolítására 2014. július
20-23-án Zürichben (Svájc) került
sor. 32 ország közel 300 képviselõje
vett részt, a rangos konferencián egy
magyar elõadás is elhangzott az ágyi
poloskákról, Papp György (Bábolna
Bio Kártevõmentesítõ és Szolgáltató
Kft.) tolmácsolásában.

A három nap alatt a résztvevõk 60
prezentációt hallgathattak meg, lehetõ-
ségük volt workshop-okon részt venni és
megtekinteni a poszter szekciót. Az
ICUP nyilvánvaló népszerûségét jelzi,
hogy Dr. Bill Robinson kérdésére
(Urban Pest Control Research Centre,
VA) – aki Clive Boase-val (Pest
Management Consultancy, U.K.) életre
hívta ezt a konferencia sorozatot –, hogy
ki az aki már nem elõször vesz részt a
konferencián, a jelenlévõk nagy többsé-
ge felemelte kezét. 

De ez nem jelenti azt, hogy az ICUP-
on csak tapasztalt kutatók vettek részt,
hiszen a szervezõk célja az is, hogy be-
vonzzák az új, energikus közönséget az-

zal, hogy nagylelkû regisztrációs enged-
ményeket tettek a diákok számára.
Emellett a szervezõk egy speciális egy
napos workshop-ot is beiktattak a helyi
egyéni kártevõirtók számára, német
szinkrontolmácsolással.

A 2014-es konferencia szervezõ bi-
zottságának elnöke a Zürich-i Higiéniai
és Egészségügyi Osztályának vezetõje,

Dr. Gabi Müller volt. Õ és csapata való-
ban kiváló munkát végeztek, és minden
résztvevõre kiemelt figyelmet fordítot-
tak. 

A soron következõ, 2017-es konferen-
cia az Egyesült Királyságban kerül majd
megrendezésre.

A Pest Magazine cikkébõl 
kivonatosan fordította, Németh Mária

Tisztségviselõ választás a CEPA-nál
Az Európai Kártevõirtó Szövetségek Konföderációja (Confederation of

European Pest Management Associations – CEPA) 2015. január 20-i Közgyûlésén
2 éves idõtartamra újraválasztotta Bertrand Montmoreau-t, a CEPA elnökét, to-
vábbá Frederic Verwilghen-t, a CEPA gazdasági vezetõjét. 

A Konföderáció a követezõ két évre új alelnököt választott Henry Mott szemé-
lyében. Henry Mott a Nottingham-i (U.K.) Conquer Pest Control cég ügyvezetõ
igazgatója.  „Egyetértek azzal, hogy csakis az ipar egyesítésével vagyunk képesek
egy hangon beszélni európai szinten, sõt mi több, világszerte, és csak így érhetünk
el pozitív változást. 

Miközben örvendetes az a lehetõség, hogy közvetlenül részese lehetek az ügy-
felek részére történõ szolgáltatás nyújtásnak, azt hiszem, hogy e feladat révén
pontosabban tudom majd megítélni, hogy az új és állandóan változó szabályozás,
valamint a szakmánkat érintõ egyéb tényezõk milyen közvetlen hatással vannak a
kártevõ problémák megoldására vonatkozó képességünkre.” – nyilatkozta az új
alelnök.

8. Nemzetközi Konferencia
a Városi Kártevõkrõl 

(International Conference on Urban Pests – ICUP)

A szervezõ bizottság két állandó tagja: bal oldalon Dr Bill Robinson, jobb oldalon 
Clive Boase; középen Gabi Müller (Zürichi Közegészségügyi Intézet) a 8. ICUP elnöke

Henry Mott
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A CEPA (Confederation of
European Pest Management
Associations – az Európai Kártevõirtó
Szövetségek Konföderációja) és az
NPMA (National Pest Management
Association – Amerikai Kártevõirtó
Szövetség) 2015. június 3-5-én rende-
zik meg az elsõ Kártevõirtó Szolgálta-
tók Világtalálkozója a Közegészség-
ügyért és Élelmiszerbiztonságért kon-
ferenciát a franciaországi Juan-les-
Pins Konferencia Központban
(Antibes, Juan-les-Pins).

Az egyedülálló rendezvényrõl az in-
formációkat folyamatosan közzétesszük,
amint azok a rendelkezésünkre állnak.

Az NPMA (National Pest
Management Association – Amerikai
Kártevõirtó Szövetség) egy non-profit
szervezet, amelyet 1933-ban alapították
abból a célból, hogy támogassa a kárte-
võirtó ipar hozzájárulását a közegészség-
ügy, élelmiszer- és vagyonvédelem köré-
ben. Jelenleg több mint 7.000 tagja van.

A CEPA (Confederation of European
Pest Management Associations – az Eu-
rópai Kártevõirtó Szövetségek Konföde-
rációja) egy non-profit, brüsszeli székhe-
lyû szervezet, amely az európai profesz-

szionális kártevõmentesítõ ipart képvise-
li. 24 nemzeti szövetséget, kártevõirtó
szolgáltató vállalatot, gyártót és forgal-
mazót egyesít. 

MaKOSZ Titkárság

A CEPA elnöke, Bertrand Montmoreau (ld. balra) 
és az NPMA elnöke, Bob Rosenberg (ld. jobbra).

A CEPA és az NPMA
közös rendezvénye

HÍREK, CIKKEK

www.eszak.hu – 2014. április 1.

Tucatnyi patkány vendégségben
MISKOLC. „Három hete hajnali öt órakor ültem kint a kony-

hában, amikor úgy éreztem, valami elszalad a lábam alatt. Azt
hittem, egér, de így is nagyon megrémültem” – kezdett bele
kálváriájuk elmesélésébe a miskolci Faragó Enikõ, aki ma már
szerencsésnek érezné magát, ha akkor igaza van, ám azóta ki-
derült: termetesebb a baj, patkány futott el a lábánál. Õ lehe-
tett a „felderítõ”, mert azóta tucatnyian döntöttek úgy, érdemes
bekukkantaniuk az amúgy rendezett, tiszta otthonba. Enikõ és
párja, Nagy János egy kellemesen berendezett lakásban él a Ki-
lián lakótelepen. Csendes, nyugodt környék, de valahogy mos-
tanában már egyikük sem érzi jól magát otthon. „Én már azt
mondtam, ha nem szûnik meg ez a rémálom, inkább adjuk el
a lakást, és költözzünk el mi!” – mondta Enikõ.

Szempár a spájzban
– Én másnap találkoztam vele – mesélte Nagy János. – Enikõ

hozott a boltból egy kis csokit, és bár nem nagyon ehetek ilyes-
mit, megkívántam. Kinyitottam a spájzajtót, és ott heverészett

egy patkány a polcon, a befõttek között. Rám nézett azzal a két
pici szemével, de még csak meg sem ijedt, úgy feküdt ott to-
vább, a lábát meg a farkát lógatva, mint a legnagyobbak…

– Azonnal szóltam anyukámnak, az összes tésztát, mindent
kidobáltunk – folytatta Enikõ, hozzátéve: azóta a lakás minden
ajtaját zárják, mert a Jánossal szemkontaktust felvevõ patkány
nyilvánvalóan a konyhából osont át az éléskamrába, s hogy leg-
alább a szobákba ne jussanak be a rágcsálók, Enikõék kényte-
lenek kilincsre zárni az ajtókat. – Sõt, megmutatom, hogyan
közlekedünk! – tette hozzá, majd a konyhaajtóhoz lépett, ám
mielõtt benyitott volna, határozottan kopogtatott, várt pár má-
sodpercet, majd óvatosan lenyomta a kilincset. – Nem szeretek
velük találkozni…

„Irtó jól irtunk…”
– Eddig egy tucatnyit öltünk meg – folytatta János. – Elõször

ragasztóval próbálkoztunk, mert azt hittük, egér, de attól nem
döglik meg. Csapdákat helyeztünk ki mindenhová; a patkány-
fogóról lelopták a csalit, az egérfogó pedig nem végzett velük,
ezért kénytelen voltam agyonütni õket… – tette hozzá János.

A patkányok a durva falú szervizalagútban nem csak a föld-
szinti lakás konyhájáig jutnak fel, már megjelentek az elsõ eme-
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leten is, ahol Enikõék fölött egy idõs asszony él a lányával. A
szomszédasszony is Jánost riasztotta, hogy van náluk egy pat-
kány, legyen szíves kinyírni, majd a kezébe adott egy WC-pum-
pát. A férfi azonban már rutinos patkányfogónak számít, in-
kább leszaladt a seprûért, mert az már többször bizonyított.

– A múlt héten volt itt egy rágcsálóirtó, aki bedobott 16 cso-
mag mérget a szervizaknába. A patkányok itt, a szennyvízcsa-
torna mellett jönnek fel. Egy kövérebb példány állt a lyukban,
de amint mellette landolt a méreg, nem megrémült, hanem
berohant az aknába, és felkapott egy zacskót; utána még öten
jöttek, majd egymást taposva eliramodtak a lyukon át – mesél-
te János, aki szerint ilyet még a 25 éves rágcsálóirtással foglal-
kozó férfi sem látott. – Pillanatokon belül elhordták a mérget –
most attól tartunk, hogy itt fognak nekünk megdögleni az akná-
ban. – Ottjártunkkor mintha beteljesedett volna a jóslat: a te-
kintélyes halom patkányürülék tetején egy rágcsáló görcsbe
merevedett teteme hevert.

A lépcsõházban a gázvezeték cseréjét tervezik, a pár azt sze-
retné, és ehhez már a lakótársaik is hozzájárultak, ha ezzel nem
várnák meg a fûtési idény végét, és a csõcsere után azonnal be
tudnák falaztatni az alagút alján lévõ patkánylyukat.

HVG – 2014. július 12.

Halálos bolhacsípés
Különös versengés végén sikerült 120 éve azonosítani a

pestis kórokozóját, amely többször is demográfiai kataszt-
rófát okozott a világon.

Néhány napon belül kétszer is felfedezték a pestis baktériu-
mát 1984 nyarán. A kutatást az gyorsította föl, hogy a Mongó-
liából kiinduló ragály (amelyet utóbb a pestis harmadik világjár-
ványának neveztek), Kína déli részét végigpusztítva, már a brit
fennhatóság alá tartozó Hongkongban is felütötte a fejét. Ez pe-
dig az angolokon kívül a japánokat, valamint az indokínai gyar-
mataikat féltõ franciákat is aggasztotta. Ezért érkezett a hely-
színre június derekán a kor két ismert mikrobiológusa: a 41
éves japán Kitaszato Sibaszaburo, illetve a nála egy évtizedelle
fiatalabb, svájci születésû, francia Alexandre Yersin.

Mindketten a kor legjobb bakteriológusai mellett pallérozód-
tak. Kitaszato  a tudományterület elismert német mesterénél,
Robert Kochnál Berlinben részt vett  a „tetanuszbacillus” kifej-
lesztésében, de foglalkozott a diftériával és a lépfenével is
(utóbbiról lásd Anthraxhistória címû írásunkat). A Koch kurzu-
sait is látogató Yersin pedig néhány évvel korábban az immu-
nológia és a járványtan megalapítója, Louis Pasteur párizsi labo-
ratóriumában segédkezett a veszettség elleni védõoltás kísérle-
teiben. Hongkongban azonban nem egyenlõ esélyekkel indul-
tak harcba.

Míg Kitaszatót tárt karokkal fogadták a gyarmati brit kórház-
ban, és minden segítséget megadtak neki, a szinte felszerelés
nélkül érkezõ Yersinnek laboratórium helyett meg kellett elé-
gednie egy szegény bambuszkunyhóval, és az angol hatóságok
még azt sem engedték, hogy megvizsgálja az áldozatokat – idé-

zik fel a 120. évfordulón némi sértõdöttséggel francia
orvostörténészek. A japán orvos igen hamar talált is a kór ter-
jesztésével gyanúsítható baktériumokat a járványban elhunytak
vérében, és bár õ még tovább kutatott volna, a felfedezéstõl
megrészegült angol kollégája azonnal táviratozott a tekintélyes
orvosi hetilapnak, a The Lancet-nek, hogy megvan a pestis bak-
tériuma (a diadalittas közlemény az augusztus eleji számban je-
lent meg).

Kitaszatóval ellentétben Yersin a vér helyett a jellegzetes,
duzzadt nyirokcsomókat (bubókat) vizsgálta. Neki azonban eh-
hez le kellett fizetnie két angol matrózt, hogy beengedjék a
hullaházba. Öt nappal Kitaszato felfedezése után, egy éppen
elhunyt daganatából vett mintában aztán – írta egyik levelében
– „elsõ pillantásra feltûnt, hogy csak úgy hemzsegnek az egy-
máshoz igen hasonló mikrobák”. A francia tudós nem elégedett
meg ezzel, hanem a baktérium morfológiai tulajdonságait is
meghatározta, majd alkalmi laboratóriumában egereket és ten-
gerimalacokat is sikerült megfertõzni vele. Amikor az eredmé-
nyeit közölte a brit hatóságokkal, a kormányzó neki is szabad
hozzáférést engedett a betegségben elhunytak teteméhez.

Az csak késõbb derült ki, hogy az igazi felfedezõ Yersin volt:
a japán kutató azért nem tudta pontosan leírni a keresett kór-
okozót, mert a mintái Pneumococcus-baktériumokkal is fertõ-
zöttek voltak. Azóta tudható, hogy – meglepõ módon – a kez-
detleges munkakörülmények is a franciának kedveztek, mivel a
kunyhó hõmérsékletén jobban szaporodtak a pestisbaktériu-
mok, mint a laboratóriumban. A francia tudós, mestere iránti
tiszteletbõl, Pasteurella pestisnek nevezte el a felfedezett kór-
okozót, ám azt 1944-ben, egy évvel a halála után, Yersinia pes-
tisre keresztelték át.

Bár Yersin abban nem tévedett, hogy a kór terjesztésében
kulcsszerepük van a patkányoknak, azt, hogy a pestist bolhák
viszik át a rágcsálókról az emberre, már honfitársa, Paul-Louis
Simond bizonyította 1898-ban. Ez a fertõzési „útvonal” azon-
ban csak a bubópestisre igaz, mert a sokkal gyorsabb lefolyású
(a beteggel szinte minden esetben 24 óra alatt végzõ), viszont
jóval ritkább tüdõpestis cseppfertõzéssel terjed.

A nagy történelmi világjárványokat feltehetõen a fájdalmasan
megduzzadt nyirokcsomókról és az elfeketedõ testrészekrõl is
felismerhetõ bubópestis okozta. Így ez felelõs a Földközi-tenger
medencéjében a VI–VII. században pusztító – a betegséget
egyébként kiheverõ I. Justinianus bizánci császárról elnevezett
– elsõ pandémiáért, valamint a másodikért, az 1347–1352 kö-
zött egész Európában demográfiai katasztrófát okozó (becslé-
sek szerint a lakosság harmadát–negyedét, Angliában pedig a
70 százalékát elvivõ) „fekete halálért”. Ez utóbbival kapcsolat-
ban – miután idén tavasszal megtalálták Londonban néhány ál-
dozat maradványait – felmerült, hogy mégis tüdõpestis okoz-
hatta a villámgyorsan terjedõ kórt. Más kutatók azonban ezt vi-
tatják, mondván: a források egyértelmûen a bubópestis tünete-
it írják le, márpedig azok ki sem fejlõdnek a tüdõt megtámadó
változat esetén.

Magyarországon az Árpád-korban bukkant fel ez a ragály, va-
lószínûleg I. (Szent) László király is ebbe halt bele 1095-ben.
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Azt követõen rendszeresen pusztított az országban, így például
a tatárjárás után vagy 1456-ban (akkor Kapisztrán János is áldo-
zatául esett), de 1479-ben Mátyás királynak is az erdõbe kellett
bujdosnia elõle – idézte fel Hargitai Dezsõ A pestis régen és
napjainkban címû, 1995-ös tanulmányában. Az utolsó na-
gyobb hazai járvány 1742 körül zajlott; akadtak olyan falvak,
ahol a plébános utolsóként jegyezte be magát a halotti anya-
könyvbe, és vele ki is pusztult a település. Még 200 éve is pusz-
tított a pestis Brassóban, akkor körülbelül kétszázan estek áldo-
zatául.

Az Egészségügyi Világszervezet az 1990-es évek eleje óta a
pestises megbetegedések enyhe növekedését tapasztalja, dön-
tõ részben Afrikában (az egyik góc Madagaszkár), ámbár szak-
értõk szerint a növekvõ esetszámot nemcsak a kór virulenciája
magyarázhatja, hanem akár a precízebb adatközlés is. A fertõ-
zõ betegséget antibiotikummal lehet sikeresen kezelni, hatásos
oltóanyagot – bár már Yersin is próbálkozott vele – máig nem
készítettek. Pontosabban a kifejlesztett vakcinát csak a különö-
sen veszélyeztetett területen dolgozóknak adják, mert rövid
ideig hat, és számos komoly mellékhatása van.

Anthraxhistória
A pestis felfedezése elképzelhetetlen lett volna a lépfene nél-

kül, hiszen a bakteriológia és a mikrobiológia nagyrészt az
anthraxkutatás révén vált modern tudománnyá. Az illegális
szarvasmarhavágás nyomán Tiszafüreden az elmúlt hétvégén
megbetegedéseket és pánikot okozó lépfene a XIX. század de-
rekán még az egyik legveszélyesebb fertõzõ betegségnek szá-
mított, nem véletlen, hogy nagy erõket mozgósítottak a megis-
merésére, gyógyítására. 1863-ban például a lépfenérõl mutatta
ki Casimir-Joseph Davaine francia biológus, hogy egy speciális
kórokozó mikroorganizmus, egy baktérium okozza. 13 évvel
késõbb pedig – az utóbb a kolera és a tuberkulózis kórokozó-
inak felfedezõjeként tisztelt – Robert Koch a Breslaui Egyete-
men éppen az anthrax bacilusából állította elõ a világon az el-
sõ „tiszta” baktériumtenyészeteket. Sõt a német tudós azt is fel-
ismerte, hogy kedvezõtlen körülmények között (például kiszá-
radás esetén) a baktérium spórává alakul, s így igen ellenállóvá
válik a környezet hatásaival szemben, életképességét akár 7-8
évtizedig megõrzi. 1881 tavaszán aztán a kor másik mikrobio-
lógus-nagyágyúja, Louis Pasteur is beszállt a lépfene elleni harc-
ba, és õ próbálta ki elsõként sikerrel az anthrax elleni oltóanya-
got birkákon.

A baktérium a talajba és a levegõbe kerülõ spórái révén fer-
tõzi meg az állatokat, róluk háromféle formában kerülhet az
emberre a kór. Leggyakrabban érintés útján, a végtagokon és a
fejen jelentkezõ bõrfekélyekként okozhat betegséget, de húsfo-
gyasztáskor bélfertõzés is kialakulhat, ritkábban pedig beléleg-
zéssel, szinte minden esetben végzetes tüdõgyulladást vált ki. A
betegséget – a pestishez hasonlóan – antibiotikumokkal keze-
lik. Bár az Egyesült Államokban a biológiai fegyverként köny-
nyen használható anthrax ellen beoltanak egyes katonai alaku-
latokat, „az emberek számára kifejlesztett, törzskönyvezett ol-
tóanyag a mellékhatások és kockázatok, valamint a ritka elõfor-
dulás miatt sem Magyarországon, sem más európai országban

nincs forgalomban” – olvasható az Országos Epidemiológiai
Központ honlapján.

(Illényi Balázs cikkeit a HVG 2014. július 12-én megjelent
számából vettük át. A szerk.)

Le Monde – 2014. július 27.

Vonatbaleset Pau-nál: rágcsálók
állhatnak az ütközés mögött

A francia vasúttársaság, az SNCF jelentése szerint részben a
rágcsálók által megrongált kábelek okozták azt a 40 sérülttel já-
ró balesetet, amelyben egy TER (regionális expressz vonat) ne-
kiütközött egy TGV-nek Pau közelében.

A belsõ vizsgálat következtetéseit bemutató jelentés kifejti,
hogy a szigetelés hibája a mûszaki körülmények rendkívüli és
példátlan összejátszásával hozható összefüggésbe. Egyrészt a
rágcsálók megrongálták a kábelek szigetelését, másrészt a meg-
rongált vezetékek a jelzõberendezést vezérlõ elektromos rend-
szer végén helyezkedtek el, harmadrészt a két vezeték vibráció
vagy a szomszédos áramkörök feszültség alá kerülése miatt
érintkezésbe került.

Ennek következtében a jelzõberendezés zöldre váltott, a TER
felvette a normál sebességét és hátulról nekiment a még álló
TGV-nek. Az SNCF biztonsági igazgatója megerõsítette, hogy a
balesetet nem emberi mulasztás okozta, és hogy a vasúttársa-
ság átvizsgálja az összes hasonló, mintegy 10000 jelzõberende-
zés mûszaki állapotát.

examiner.com – 2014. július 29.

New York a második 
a chikungunya fertõzések listáján
Az USA-beli Járványügyi Központok által 2014. július 29-én

kiadott legfrisebb adatok szerint New York-ból 44 chikungunya
fertõzést jelentettek, mindegyik utazással behurcolt eset volt. 

A szomszédos New Jersey-ben 25 esetet regisztráltak, ame-
lyek szintén utazással behurcoltak voltak. A szúnyogok által ter-
jesztett betegséget 37 államból, továbbá Puerto Rico-ból és az
amerikai Virgin-szigetekrõl jelentették.

Továbbra is Floridában van a legtöbb regisztrált chinkungun-
ya fertõzés. A Járványügyi Központok adatai szerint Florida ál-
lamban 105 importált, és mindössze két helyben szerzett meg-
betegedés fordult elõ.

New Yorkban nem szokatlan, hogy egzotikus betegségeket
hurcolnak be tömegesen. A Járványügyi Központok 2014. júli-
us 20-i jelentése szerint New York városban és New York állam-
ban 26 dengue eset fordult elõ, több, mint bármely más állam-
ban. Továbbá 113 maláriás megbetegedéssel New York szintén
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elsõ helyen áll az Egyesült Államokban. Mindezek a számok
importált betegséget takarnak, kivéve egy helyben szerzett
dengue esetet, amely 2013-ban Long Island-en fordult elõ.

A Chikungunya betegséget csak fertõzött szúnyog csípésével
lehet megkapni. A szúnyogok két ismert faja, az Aedes aegypti
(a sárgaláz szúnyog) és az Aedes albopictus (az ázsiai tigrisszú-
nyog) ismert a betegség terjesztésben. A sárgaláz szúnyog nem
foglalta el New York-ot, de történelmi feljegyzések azt sugallják,
hogy egy kisszámú népesség fejlõdhet ki New York déli részén
egy-két hónap alatt, amennyiben a nyár forró és nedves. Az
ázsiai szúnyog új az államban és korlátozott számban található
meg New York város és Long Island területein.

A jelenleg az Államokban elõforduló chikungunya csakis a
sárgaláz szúnyoggal terjed. Jelenleg nincs ismert eset olyan
chikungunya fertõzésrõl, amelyet az ázsiai szúnyoghoz lehetne
kapcsolni. Mindazonáltal, a múlt évben, a Long Island-en elõ-
fordult dengue megbetegedés valószínûleg egy ilyen szúnyog
csípésére vezethetõ vissza. 

AIRportal.hu – 2014. augusztus 6.

Patkánymentesíteni kellett 
az Air India egyik Airbusát

Átmenetileg kivonták a forgalomból az Air India légitársaság
egy repülõgépét Újdelhiben, mert patkányok seregével a fedél-
zetén érkezett meg Kalkuttából.

A The Times of India szerdai beszámolója szerint az Airbus
A-321 légibusz hétfõn este, a leszállás után nem indulhatott el
következõ útjára, az utasok kiszállása után rögtön egy hangár-
ba vitték patkánymentesítésre.

A légitársaság egy névtelenséget kérõ tisztségviselõje el-
mondta a lapnak, hogy elvileg akár csak egyetlen patkány elõ-
fordulása után is rágcsálómentesíteni kell minden repülõgépet,
mert a patkányok az elektromos kábelek elrágásával irányítha-
tatlanná tehetik a gépet és légi katasztrófát idézhetnek elõ.

Szerinte világszerte elõfordulnak patkányok a repülõgépe-
ken, és csak azért nem történnek szerencsétlenségek, mert az
állatok rendszerint el vannak foglalva az utasok által elpotyog-
tatott ételdarabok elfogyasztásával.

A kalkuttai “patkányjáratot” azért küldték fertõtlenítésre,
mert a személyzet különösen sok, több tucat patkányt látott
szaladgálni az utastér hátsó felében.

index.hu – 2014. augusztus 17.

Méretes patkányok rohangálnak
Gyöngyösön

A Heol.hu cikke szerint Gyöngyösön egyre több gondot je-
lentenek a Vargák terén felbukkanó termetes patkányok.

A patkányok a városközponttól 5 percre lévõ téren egy elha-
gyatott házban szaporodnak. A házat már életveszélyesnek
nyilvánították, és bár egyszer már kigyulladt, mégsem tudták le-
bontani, ugyanis magántulajdonban van. Az elhagyatott épület-
ben lévõ szeméthalom és a patkányok miatt jelentõsen csök-
kent a környéken lévõ ingatlanok értéke is.

A lapnak az önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Igazgatóságának vezetõje azt mondta, hogy a városháza
a Bábolna Bio Kft-vel folyamatosan végezteti a közterületeken
a patkányirtást. Ha a terven kívül is szükség van rá, akkor írásos
bejelentés szükséges a vélt rágcsáló fertõzésrõl.

A Gyöngyös TV korábbi híradása szerint a házban nemcsak
a patkányok, hanem az egerek és a macskák is elszaporodtak.
Az önkormányzat egyébként nádkerítéssel keríti körbe a romos
épületet.

stop.hu – 2014. augusztus 29.

Kéknyelv miatt ölik 
a román barmokat

Várhatóan több ezer szarvasmarhát és juhot kell leölniük
a román gazdáknak, miután Románia dél-keleti részén a
kéknyelv betegség jelent meg az állatoknál.

Az állattenyésztõk szerint ez visszaveti majd a román szarvas-
marha- és juh-exportot.

A kéknyelv betegség elõször a romániai dél-keleti Buzau me-
gyében jelent meg, ahol csütörtökön el is pusztult néhány be-
teg állat. A Mediafax hírügynökség szerint Buzau megyében
összesen 49 fertõzésgóc létezik 12 községben, ahol hetven be-
teg állatot tartanak nyilván. Maria Buleandra prefektus közlése
szerint 52 szarvasmarhánál és 18 juhnál állapították meg a kórt.
A hetven beteg állat közül öt állapota súlyosabb, a többiek a ví-
rus enyhébb változatát kapták el, így akár meg is gyógyulhat-
nak, ha megfelelõ kezelésben részesülnek.

Buzau megye után a betegség a szomszédos Vrancea megyé-
ben, majd Prahova megyében is megjelent.

A gazdák attól tartanak, hogy akár teljes állatállományokat is
el kell pusztítani, mert a betegséget szúnyogok terjesztik, így
könnyen terjed.

Claudiu Franc, a szarvasmarha állattenyésztõk egyesületének
elnöke szerint amennyiben a fertõzésgócok száma nem nõ, ak-
kor is legalább néhány ezer állatot kell megsemmisíteni.

Hozzátette, hogy õsszel a szúnyogok eltûnésével a fertõzés-
gócok maguktól is felszámolódnak. A tenyésztõk attól is tarta-
nak, hogy korlátozni fogják egyes országok a román szarvas-
marha- és juhhús importot, így például Romániának a kínai és
a törökországi kereskedelmi kapcsolatai is megszenvedhetik a
kéknyelv betegséget.

A lázas állapottal kísért kéknyelvûség a kérõdzõ állatok
emésztõrendszerét, nyelvét, valamint izomzatát támadja meg.
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A lázzal, fekéllyel járó fertõzés rovarok útján terjed, veszélyt je-
lent a szarvasmarha- és a juhállományra, az embert azonban
nem fertõzi meg.

index.hu – 2014. október 22.

Patkányok rohangálnak 
Szeged belvárosában

A Délmagyar szerint patkányokra panaszkodnak Szeged
belvárosában és a Cserepes soron is, de elszaporodtak az ege-
rek is. A lapnak egy Cserepes soron élõ lakó azt írta, hogy a pat-
kányok annyian vannak, hogy az IKV által kiosztott szerekkel
már nem lehet kiirtani õket.

„Éjjel a gyerekek lábán mászkálnak, több harapásos sérülés is
történt már”

Egy Bartók téri üzletben dolgozó nõ szerint pedig az udvaro-
kon mindennapos vendégek a patkányok, akik „olyan bátrak,
hogy már napközben is elõmerészkednek.”

Mint mondja, a patkánycsapda nem használ, szerinte csak
hizlalják õket azzal, ami benne van.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a vá-
ros közterületein a rágcsálóirtást, mint mondják, októberben
minden városrész minden körzetében helyeznek ki etetõanya-
got, amelytõl a rágcsáló elpusztul. Magánterületre pedig éjjel-
nappal lehet hívni rágcsálóirtót, a véralvadásgátlóval mérgezett
csalétkektõl a patkány és az egér 24 órán belül elpusztul.

A problémát az okozza, hogy a jó idõ kedvezett a rágcsálók-
nak. A második telet vészelték át úgy, hogy a hideg nem tize-
delte meg a populációt, az enyhe idõ pedig ideális a táplálék-
szerzéshez és a szaporodáshoz is. De a Fedora Plusz Kft. igaz-
gatója szerint jelenleg az egerekkel van a nagyobb gond, azok
ugyanis most húzódnak be a városba.

International Pest Control 
– 2014. november/december

A világ legnagyobb 
patkánymentesítési projektje

A Dél-Georgia Örökség Tröszt  (South Georgia Heritage
Trust, USA) Élõhely Helyreállítás Projektje; a világ legnagyobb
patkánymentesítése 2015. januárban kezdõdik. A projekt cél-
ja, hogy visszafordítsa a fóka- és bálnavadászok által több, mint
200 évvel ezelõtt ebbe a természetes oázisba behurcolt invazív
rágcsálók által okozott ökológiai pusztítást, amely a világ egyik
legfontosabb tengerimadár élõhely túlélését fenyegeti. 

Egy 18 fõbõl álló nemzetközi „Patkány Brigád” 364 km2 te-
rületen, tengerszinttõl hegytetõig helyez ki csalétket három,

volt légimentõ helikopter segítségével, három hónapos terep-
munka során. A pellet csalétek hatóanyaga brodifakum és ha-
bár néhány nem-cél faj elhullása elkerülhetetlen, a veszteség
elhanyagolható összehasonlítva a rágcsálók által évrõl-évre el-
pusztított madarak számával. 

www.delmagyar.hu – 2015. március 07.

Patkány bújt ki a panel vécéjébõl
Szeged - Meglepõdött Tari Róbert, amikor szegedi panel-

lakásában a fürdõszobába lépve egy méretes patkány nézett
rá a vécécsészébõl. A szakember szerint a rágcsálók a csö-
vekben a második emeletig is felmásznak.

– Vízcsobogást hallottam a mosdó felõl, elõször arra gondol-
tam, eltört egy csõ. Kimentem a fürdõszobába, felkapcsoltam a
villanyt, és a vécébõl nézett rám egy méretes patkány – mesél-
te lapunknak Tari Róbert. A szegedi férfi egy Murányi utcai 5
emeletes panelházban bérel irodaként egy földszinti lakást.

– Olyan már volt, hogy dugulás miatt feljött a víz, de pat-
kánnyal még nem találkoztam. Hirtelen rácsuktam a vécé tete-
jét, ez jutott elsõre eszembe – folytatta. Tari Róbert elmesélte,
hogyan szabadult meg a hívatlan vendégtõl, amirõl a módszer
kegyetlensége miatt most nem írunk olvasóinknak. – Eddig vá-
rosi legendaként gondoltam a vécében felbukkanó patkányra,
úgy tûnik, most már ez a valóság – mondta a férfi.

A lakásba bejutó, a csövekben közlekedõ patkányról szóló
híreken már meg sem lepõdik a rágcsálóirtó. Horváth István, a
Fedora Plusz Kft. ügyvezetõ igazgatója arról mesélt lapunknak,
egyre gyakrabban fordul elõ, hogy a szegediek patkánnyal ta-
lálkoznak a fürdõszobában, igaz, eddig a jelenség fõként a föld-
szintes irodákra volt jellemzõ. – Az állat a bûzelzárón keresztül
is feljut a lakásba. A csatornarendszeren keresztül jut el az in-
gatlanokig, a patkány szereti a fekáliát és a nyirkos helyeket –
folytatta Horváth István.

A szakember olyan esetrõl is beszámolt, amikor a rágcsáló
egy második emeleti otthonig jutott. – A patkány nem élelmet,
hanem életteret keres. Gyakorlatilag a területét próbálja széle-
síteni, élõhely után kutat. Az irtáson kívül egy megoldás létezik
a rágcsáló megállítására, ha lecsukva tartjuk a vécé fedelét –
magyarázta a szakember. Hozzátette, a rágcsáló nem az éhség
miatt rág, hanem fogait koptatja, ezért esik neki a vezetékek-
nek, csöveknek.

Patkányinvázióról legutóbb tavaly októberben írtunk. Olva-
sóink akkor a belvárosban és a Cserepes soron felbukkanó ál-
latokra panaszkodtak. Megírtuk, a város közterületein a Szege-
di Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a rágcsálóirtást,
ütemterv szerint, ugyanakkor a szaporulatnak kedvez az elmúlt
két évben tapasztalható enyhe tél. A szakirodalom szerint
egyetlen patkánypár évente 2–4 almot is létrehozhat, 3–10 kö-
lyökkel. Az állatok 8 hetes korukban válnak ivaréretté.
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