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Többszörös nagyapa lévén, újra végignézhetem azo-
kat a gyermekfilmeket, amelyeket már volt részem 
többször is „élveznem”. Először, amikor magam is 
gyermek voltam, másodszor gyermekeimmel, har-
madszor azokkal az unokáimmal, akik már felnőttek 
és most negyedszer a jelenlegi legkisebb unokáimmal, 
akiknek e világban minden új. És sokszor kell az új-
donságokra rácsodálkozni. Azt csak halkan jegyzem 
meg, legkisebb lányom még nem lépett az anyák népes 
táborába. Összegezve, nagy esélyem van ötödszörre is 
végignézni azokat a klasszikus mesefilmeket, amelyek 
közül jó néhány már néha a könyökömön jön ki. 

Legutóbb, miközben az 1939-ben készült Óz a cso-
dák csodája című Victor Fleming alkotást néztük, a 
nappali kanapéján összezsúfolódva ülve, rajtam lógva,  
többen, mint ahány emberre tervezték ezt az ülőalkal-
matosságot, érdekes asszociációt vontam az egészség-
ügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerek-
kel végzett tevékenység szabályairól szóló EMMI leg-
újabb rendelet tervezete és a nagy varázsló „mellébe-
szélése” között. Tudni illik, hogy ennek a rendeletnek 
már régen meg kellett volna jelennie. 

A társítás kicsit abszurd ugyan, a jó öreg Óz, aki vé-
gül nem más, mint egy véletlenül a Smaragdvárosba 
keveredett vásári bűvész, mindenféle trükkel ódázza 
el Dorothy, Madárijesztő, Bádogember és Oroszlán 
kívánságait. Mert mit is kívánnak ők? Dorothy vissza-
szeretne jutni Kansasba, a Madárijesztő eszet, a Bá-
dogember szívet és az Oroszlán pedig bátorságot sze-
retne kapni. Hogyan is asszociáltam a meg nem jelent 
rendeletre?        

Mint ismeretes, a gázosító szerekre vonatkozóan az 
5/1972 (V. 9.) EüM rendelet visszavonása óta nincs ér-
vényes szabályozás. Ezt kívánja pótolni a fentebb em-

lített EMMI ez idáig meg nem jelent rendelete. A 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVm együttes ren-
delet a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről 8. számú melléklete, mint is-
meretes, a gázosító szerekkel nem foglakozik. Amikor 
ez az új szabályozás meg fog jelenni, a 8. számú mel-
léklet hatályát fogja veszíteni. Ezt az új rendeletet már 
régóta tervezik, hogy meg fog jelenni. Az OEK és a 
MaKOSZ többször is bombázta az illetékes miniszté-
riumot javaslatával: szükség van a gázosítás előírásait 
is magába foglaló jogszabályra.  

Végre a minisztérium elkészítette az anyagot, a kü-
lönböző érdekvédelmi szervezetekkel és egyéb illeté-
kesekkel véleményeztetve azt. Mind a MaKOSZ, mind 
a MEGE megkapta. Többszöri egyeztetés után, mind-
két szervezet hozzátett, elvett, faragott rajta, mígnem 
kialakult a véglegesnek szánt forma. Nem mondom, 
hogy 100%-ig jó lett, de jobb, mint a semmi. Magáról 
a rendelet tervezetről nem kívánok most véleményt 
mondani, örüljünk neki és végre jelenjen már meg 
úgy, ahogyan van. Mint ahogyan a jó öreg varázsló, az 
Óz, a minisztérium is bűvészkedik, ahelyett, hogy vég-
re megjelentetné az új rendelet. 

Bízom benne, mint ahogyan a mesében is, ahol min-
denki megkapta, amire szüksége volt: a Szalmaember 
eszet, a Bádogember szívet, az Oroszlán bátorságot 
és Dorothy a Toto kutyájával visszakerült Kansasba.  
Hogy egészen pontos legyek, felébredt otthon. A kár-
tevőirtó társadalom szeretne végre felébredni, hogy itt 
a gázosítási tevékenységet is magába foglaló új rende-
let. 

Vogronics László  
MaKOSZ főtitkár  

Óz a csodák csodája

PS: aki kíváncsi a rendeletre, megtekintheti a http://www.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch  EMMI rendelete az egészségügyi kártevő-
irtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól.
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Az emberiség mindig törekedett arra, hogy megismerje a be-
tegségek kialakulásának okát, folyamatát, hogy mindezeket 
feltárva adekvát módon találjanak lehetőségeket a megelőzés-
re, illetve a gyógyításra. A teóriák időről időre változtak, tük-
rözve az orvostudomány fejlettségi szintjét. Nincs ez máskép-
pen a fertőző betegségek területén sem.

A járványok történelmet formáltak, de a legújabb kor embe-
reit is rettegésben tartják. A történelemtudománynak is részét 
képezik a járványfolyamatok társadalmat alakító hatásai, de 
népszerű témái a világirodalomnak, vagy a filmművészetnek is.

A fertőző betegségek és járványok kialakulása ugyanis nem a 
véletlenek következménye, hanem szigorú törvényszerűségek 
alapján bekövetkező események. Ezeknek a törvényszerűsé-
geknek a feltárása azonban nem lezárt folyamat, hanem nap-
jainkban is tudósok sokasága dolgozik bizonyos összefüggések 
feltárásán pl: Zika vírus fertőzések. Mi sem jellemzőbb ennek 
a lezáratlan folyamatnak a jellemzésére, mint a Yoshua Leder-
berg Nobel-díjas tudóstól származó alábbi idézet: 

„Az ember folyamatos uralmára a Földön a legnagyobb ve-
szélyt a vírus jelenti. Evolúciós versenyben vagyunk a mikroor-
ganizmusokkal és semmi garancia nincs, hogy mi fogunk győz-
ni.”

A fertőző betegségek alapját a kórokozó ágens jelenti, ez le-
het: baktérium, vírus, prion, gomba, egysejtű, féreg, ízeltlábú.

Az ókorban éppen úgy, mint a XXI. században a járványok 
kialakulásához –  azaz a fertőző betegségek tovaterjedéséhez – 
három dolog nélkülözhetetlen:
Fertőző forrás  Terjedési mód, közvetítő közeg  Fogékony 
szervezet

Fertőző forrás: az az ember vagy állat, akinek a szervezeté-
ben megtalálható a kórokozó; aki, vagy ami lehet a fertőző be-
tegségben szenvedő, vagy annak lappangási szakában lévő em-
ber, vagy állat, illetve a kórokozót tünetmentesen hordozó élő 
szervezet. 

Közvetítők: környezetünk vagy szervezetünk azon elemei, 
melyek a fertőzést kiváltó kórokozók egyik szervezetből a má-
sikba történő eljutását biztosítják. Ide kell, hogy besorolásra 
kerüljenek a vektorok (szúnyog, bolha, kullancs stb.)

Ahhoz, hogy a fertőző forrásból a megfelelő közvetítő közeg 
megléte mellett ki tudjon alakulni az újabb fertőző beteg, ah-
hoz a kórokozónak egy fogékony szervezetbe kell bekerülnie.

A fogékony szervezet érzékenységét, illetve ellenállását az 
immunrendszer állapota határozza meg. Vannak betegségek, 
ahol a fogékonyság nemek alapján is különbözik pl: a malária 
esetében a várandós nők fogékonysága nagyobb. A fogékony-
ság függ az életkortól (a gyermekek és öregek fogékonyabbak 
a fertőző betegségekre), de függ az erőnléti állapottól is: a táp-
láltsági foktól, a lelki egyensúlytól.

Ha a fenti három feltétel közül – a fertőző forrás, a megfele-
lő közvetítő közeg és a fogékony szervezet – bármelyik is hiány-
zik, nem tud létrejönni újabb fertőző betegség, és természete-

sen járvány sem tud kialakulni. Mivel e három tényező megléte 
feltétlenül szükséges az újabb fertőző betegség, vagy betegsé-
gek (járvány) kialakulásához, ezeket a járványfolyamat elsőd-
leges mozgatóerőinek nevezzük.

Ahogyan a járványfolyamatnak vannak elsődleges mozga-
tóerői, úgy természetesen vannak másodlagos mozgatóerői is, 
amelyek a fertőző betegségek kialakulásában vagy a járványok 
terjedésében nem játszanak meghatározó szerepet, de nagy-
mértékben befolyásolhatják azok gyakoriságát, súlyosságát, 
kiterjedését és időtartamát. Ezek a természeti és társadalmi 
tényezők. A járványfolyamat másodlagos mozgatóerőinek a 
jelenleginél sokkal nagyobb jelentősége volt egészen a XIX. 
század végéig, mivel a fertőző betegségek kórokozó ágensei és 
azok terjedési mechanizmusa ismeretlen volt.

Az emberiség történelmét formáló járványok valószínű az 
emberiséggel egy időben megjelentek, de ezek leírása még a 
középkorban is sok kívánni valót hagyott maga után. Ennek 
több oka is volt. Az orvostudomány, mint olyan nem létezett, a 
kórokozók, mint már fentebb említettem, ismeretlenek voltak, 
és ami egyáltalán nem mellékes a járványok az esetek döntő 
többségében „kevert” járványok voltak. Ebből kifolyólag még 
a jó megfigyelőképességgel rendelkező, akkoriban tanultnak 
számító krónikás leírásaiból sem lehet egyértelműen meghatá-
rozni, hogy mi volt a pusztulás oka.

A legrégebbi egyértelműen bizonyító erejű adatok, a Földön 
még a mai napig is népbetegségnek számító maláriával kap-
csolatosak. 

A betegség első klinikai leí-
rását Hippokratész görög orvos 
adta i.e. 400 körül. A váltólázról 
beszámolt Hérodotosz, i.e. 5. 
századi görög történetíró, s tör-
téntek utalások a maláriára az 
ókori egyiptomi szövegekben. 
Ám eddig csupán a német ku-
tatóknak a molekuláris bioló-
gia eszköztárát alkalmazó vizs-
gálata mutatta ki egyértelmű-
en, hogy a malária már az i.e. 4. 
évezredben is sújtotta az ókori 
Egyiptom lakosságát.

Andreas Nerlich müncheni patológus professzor és kollégái 
91 csontmintát vizsgáltak, amelyeket az i.e. 3500 és 500 közöt-
ti időszakból származó egyiptomi múmiákból és csontvázak-
ból nyertek. A tudósoknak sikerült a malária egyik kórokozó-
jának, a Plasmodium falciparumnak az ősi DNS-ét izolálniuk 
két múmia szöveteiből.

A maláriának a történészek szerint nem kis szerepe volt pél-
dául a Római Birodalom bukásában.

A rovar és rágcsálóirtás szerepe  
a járványügyi biztonságban
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A malária szó egyébként az olasz mal-aria (rossz levegő) ki-
fejezésből származik, de „Római láz„ néven is ismert volt ez az 
ősi betegség. Napjainkban évenként 300-500 millió ember be-
tegszik tőle meg, és jó néhány millió bele is hal, főleg Afriká-
ban, Indiában, Dél-kelet Ázsiában és Dél-Amerikában.

A maláriában megbetegedettek szempontjából hazánk a 
XX. század első felében igen kedvezőtlen helyet foglalt el Eu-
rópában. Az OKI megalakulásával megkezdődött a malária 
felszámolása Magyarországon. Ez a munka magába foglalta a

– mocsarak, lápok lecsapolását;
– betegek aktív felderítését és kezelését;
– szúnyogok számának csökkentését;
– fogékonyak gyógyszer profilaxisát.
A nem mindennapi megfeszítéseket igénylő munka eredmé-

nyesen zárult. Az utolsó hazai fertőződést 1959-ben regisztrál-
ták és a WHO 1963-ban malária mentesnek nyilvánította ha-
zánkat. 

A malária felszámolása egy olyan területen, ahol ez a fer-
tőző betegség őshonos volt, nem mindennapi megfeszítéseket 
igényel. A sikeres munka végeztével azonban nem lehet hátra 
dőlni, az elért mentességet fenn kell tudni tartani! Hazánkba 
évente tízes nagyságrendben behurcolásra kerül a fertőzés az 
endémiás területekről. Most is igaz, hogy a betegeket mielőbb 
gyógykezelni kell, és természetesen minél kevesebb a szúnyog, 
annál kisebb a fertőződés veszélye. 

Ne feledjük el, április 25. a malária elleni küzdelem világnap-
ja és feltehetően nem véletlen, hogy a WHO 2014. évi Egész-
ség Világnapjának szlogenje a „Kis csípés, nagy veszély” volt. 

A Középkort megelőzően is voltak feltehetően himlő és pes-
tis járványok keveredve a különböző enterális járványokkal. 
Ezek a járványok azonban a tüneti leírások alapján nem voltak 
egyértelműen meghatározhatóak, mivel a különböző kóroko-
zók okozta járványok egy időben zajlottak, aránylag kis terüle-
ten, és a leírások – természettudományos ismeretek hiányában 
– ennek megfelelően nem is lehettek olyan pontosak, melyek-
ből a járványok egyértelműen meghatározhatóak lettek volna. 
Feltehetően éppen ezért az első – minden kétséget kizáróan 
– pestis járvány a XIV. században zajlott. Ez volt a történe-
lem egyik legpusztítóbb járványa. A fekete halálként emlege-
tett pestis összesen közel 75 millió emberrel végzett, ezen belül 
Európában legalább 20 millió ember életét követelte.

A XIV. századi Európán végigsöprő nagy pestisjárványok 
eredete (feltehetően) Mongóliában keresendő, egy az 1320-as 
években a Góbi sivatagban kitört járvány, mely ott a lakosság 

kétharmadának pusztulását okozta. Mongóliában a mai napig 
a kórokozó megtalálható a természeti gócokban a kisrágcsálók 
között. Feltehetően a természeti gócban megbillent egyensúly 
miatt (természeti katasztrófa) a rágcsálók elhagyták természe-
tes környezetüket és a pestis a kereskedelmi utak mentén gyor-
san terjedt és jutott el a virágzó itáliai kalmárvárosokba.

Európa először 1347 
októberében nézett 
szembe a pestissel. Mes-
sinába, a szicíliai kikö-
tővárosba a Krím félszi-
geten fekvő Kaffa (ma 
Feodoszija)  ostromá-
ból menekülő tizenkét 
genovai bárka hozta a 
kórt. A várost ostromló 
tatár kán, miután har-
cosai között pestis tört 
ki, a biológiai hadvise-
lés egy roppant eredeti 
módszerét választotta a 
várost védők ellenállá-
sának megtörésére.

A még egészséges 
harcosainak megparan-
csolta, hogy társaik hul-
láit ne temessék, vagy 
égessék el, hanem ka-
tapultjaik segítségével 
hajítsák át a város fala-
in. A vérfagyasztó hulla-
eső  nyomán a városban 
is kitörő pestis meghoz-
ta a hadisikert a tatá-

roknak. A védők, közöttük szép számmal genovaiak, fejvesztve 
menekültek vissza Európába, hajóikon fertőzött patkányokkal 
és emberekkel.

Az elkövetkező hónapokban, években a tengeri és szárazföl-
di kereskedelmi útvonalak mentén szinte valamennyi európai, 
észak-afrikai és keleti városba eljutott a „fekete halál”. 1347-
ben Konstantinápolyban naponta ezrek pusztultak el, majd 
sorra következtek a zsúfolt nagyvárosok: Asszuán, Antiochia, 
Damaszkusz, Jeruzsálem, Tunisz. Két év alatt az iszlám világ 
egyharmada esett áldozatul a kórnak.

Hasonlóak voltak a halálozási adatok Európában is. Marse-
ille-ben a lakosság 50-60%-ával végzett a fertőzés, az angolok-
nak is közel fele odaveszett. Még a koronás fők között is vol-
tak érintettek, kasztíliai Alfonz Gibraltár ostrománál halt meg, 
VI. Kelemen pápa, pedig, bár csodával határos módon – hó-
napokig „tűzgyűrűben” élt – túlélte  a betegséget, Avignonban 
lett pestises. A pestis utolsó európai állomása Oroszország volt 
1350-ben, majd amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen véget is ért 
a „nagy kaszálás”.

Ez a járvány 1349-ben érte el az akkori Magyarországot és 
hazánkban is hasonló pusztítást végzett, mint Európa szerte.

Az 1700-as években még több mint 100 pestis járvány söpört 
végig Európán. 38 ezer embert ölt meg Londonban, pusztított 
Olaszországban, Spanyolországban és Bécsben. A hazánkat 
érintő járványok súlyosságát mi sem jellemzi jobban, mint az 

„Der Doktor Schnabel von Rom” – Doktor 
csőr Rómából (Paul Fürst gravírozása). A 
pestisdoktor könnyen lemosható köpönye-
get, kalapot és kesztyűt viselt az arcát hosz-
szú csőrszerű maszk fedte - benne illatsze-
rek, gyógynövények, erős fűszerek - a szeme-
it kristályüvegből készült szemüveg óvta. Ke-
zében pálcát tartott, hogy még véletlenül se 
érjen hozzá a betegekhez. Úgy gondolták, ez 
megvéd a fekete haláltól
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a tény, hogy a Rákóczi szabadságharc utolsó éveiben, 1708-tól, 
harcban 80.000, a pestis következtében pedig 410.000 ember 
hunyt el.

 A marseilles-i és moszkvai járványt követően azonban a 18. 
században a betegség eltűnt Európából. Hazánkban az utolsó 
járvány 1738-ban volt.

A járványok okának felfedése csak a 
XIX. században történt meg és erre az 
időre tehető a patkány és a patkánybol-
ha szerepének tisztázása a járványok-
ban.  Ezeknek az összefüggéseknek a bir-
tokában a Yersinia pestis (lásd kép bal-
ra) visszaszorítása a természeti gócokba 
aránylag könnyen megtörténhetett. 

A járvány 14. századi tombolása jelentős társadalmi követ-
kezményekkel is járt. A betegség gyilkos természetének hatá-
sára általánosan elterjedt a hedonista, „élj a mának” életszem-
lélet, amit igen jól illusztrál Boccaccio Dekameron című mun-
kája.

Az irodalomban a pestist megörökítő két klasszikus művel 
találkozhatunk, Albert Camus (1947) A pestis és Daniel Defoe 
(1967) A londoni pestis című könyvével. Az utóbbi az 1722-es 
járványt és a járvány során hozott intézkedéseket írja le az ak-
kori tudásnak megfelelően. 

A történelmet is formáló járványok közül még meg kell em-
líteni az enterális fertőzéseket, melyek közül a hastífusz, a vér-
has és a kolera sok háború kimenetelét befolyásolta. Nem sza-
bad megfeledkezni a kiütéses tífuszról sem, amely a nem meg-
felelő higiéniai feltételek következtében elszaporodott ruhate-
tű miatt, tudott járványos méretet ölteni. Az első világháború-

val bezárólag a fertőző betegségek lényegesen több halálesetet 
okoztak, mint a haditechnika eszközei. 

A vektorok útján terjedő fertőzések esetében nem szabad 
megfeledkezni az újonnan megjelenő fertőző betegségekről 
sem. Először a századforduló táján diagnosztizált Nyugat-Ní-
lusi láz alig tíz év alatt olyan mértékben elterjedt, hogy már az 
ország bármely pontján lehet számítani felbukkanására. A kli-
matikus viszonyok változásával azonban új vektorok jelenhet-
nek meg, melyek eddig nálunk még elő nem fordult fertőzése-
ket terjeszthetnek. 

Azon fertőzések, melyek terjesztésében szerepük van a kis-
rágcsálóknak, sajnos egyre emelkedő számban fordulnak elő. 
A humán megbetegedések száma jól követi a rágcsálók szapo-
rodásának ciklikusságát. A 2014. évi pocok invázió következ-
ménye jól látható a táblázatból.

Betegség/Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Leptospirósis 34 15 9 9 16 9 8 62 11

Tularemia 20 25 38 126 15 18 49 140 61

A fentebb  leírtakból egy járványügyi szakembernek – de re-
mélem nem csak annak –  egyértelmű, hogy a következetes és 
szakszerű rovar- és rágcsálóirtás tudja egyedül hatékonyan be-
folyásolni a vektorok és kisrágcsálók számát, amely egyenes 
arányban van a fertőzések számával, tehát a hatékony és szak-
szerű rovar- és rágcsálóirtás nélkül nincs járványügyi bizton-
ság!

Dr. Ócsai Lajos
a MaKOSZ tiszteletbeli tagja

Mint ismeretes – és ezt több publikációban ki is fejtettem 
– meggyőződésem, nem csupán környezetvédelmi meggondo-
lásból, de szakmai megközelítésből is, hogy nem feltétlen az egy 
hektár kezelésének költsége a gazdaságosságot meghatározó té-
nyező.

A környezetkímélőnek (szelektívnek) nevezhető biológiai 
szúnyoglárva-irtás kizárólag a hektárköltséget tekintve való-
ban 5-10-szer drágább, mint a vegyszeres imágóirtás. De (reá-
lis, több faktorú, ökonómiai megközelítés esetén) adott szituá-
cióban (helyzettől függően) gazdaságosabb (olcsóbb), és haté-
konyabb lehet, mint az imágók elleni vegyszeres védekezés. E 
vonatkozásban most csak egy tényt említek: Dr Becker Német-
országból származó adatait idézve, miszerint: 1 négyzetméter 
vízben annyi szúnyoglárva lehet (koncentráltan, lárvaölő szer-
rel aránylag könnyen kezelhető helyen), amely lárvák, ha ki-
kelnek, 160 m2-en teszik szükségessé a  vegyszeres imágóirtást  
(tehát a terület arány 1: 160). Azaz egy hektár elmulasztott lár-
vairtás (adott szituációban) 160 hektár terület vegyszeres imá-

góirtását teheti szükségessé. Vitathatatlan, hogy a biológiai 
lárvairtás sokkal nagyobb szakmai hozzáértést igényel, mint a 
vegyszeres imágóirtás  (köztudott, hogy lárvairtás esetén szak-
mai előkészítés és tervezés, terepfelmérés, illetve térképezés is 
szükséges). A szakember képzés szükségszerűségére most csak 
utalni szeretnék. 

Félreértés ne essék, nem a vegyszeres imágóirtás teljes ki-
iktatása a cél, hanem a biológiai szúnyoglárva-irtás és a vegy-
szeres imágógyérítés megfelelő – az adott helyi viszonyokhoz 
és lehetőségekhez igazodó –, mindenkori helyes arányának a 
megvalósítása.

  Mindehhez hozzátartozik, hogy az engedélyezett szúnyog-
lárva-irtó szerek évtizedek óta rendelkezésre állnak: Bacillus 
thuringiensis Israelensis és S-metoprén folyékony ULV formu-
lációban, granulátum formulációban (mocsaras növénnyel be-
nőtt területek kezelésére, sőt gazdaságossági okokból átmene-
tileg homok granulátum is engedélyezésre került), illetve tab-
letta formulációk házikerti, illetve lakossági felhasználásra. Te-

VISSZATEKINTÉS:
Az elmúlt 20 év tendenciái a szúnyoggyérítés terén.

Tisztelt Olvasó, kedves MaKOSZ Tagok!
E visszatekintés célja, hogy összefoglaljak néhány közismert gondolatot, és véleményt nyilvánítsak  – váz-
latosan, a teljesség igénye nélkül – az elnökségem alatti változásokról, illetve kiemeljek néhány általam 
fontosnak ítélt gondolatot a szúnyoggyérítés terén.
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hát alkalmazásuk alacsony szintjének nem engedélyezési hát-
tere van.

Nyolc évvel ezelőtt, amikor a MaSZOSZ elnöki tisztség el-
fogadására felkértek, illetve megválasztottak, már több éve al-
kalmam volt a szúnyoggyérítés helyzetét nyomon követni. Saj-
nálattal kell megállapítanom, hogy elnökségem ideje alatt – sőt 
az az előtti évtizedet is figyelemmel kísérve – a szúnyoggyérí-
tés helyzete, módszere, és arányai érdemlegesen nem változtak 
hazánkban. Az országban évente szúnyoggyérítésben részesü-
lő terület 93-95 %-a vegyszeres (elsősorban repülőről végre-
hajtott) imágó-gyérítés, továbbá negatív értelemben említést 
érdemel, hogy szinte kizárólag egyetlen hatásmechanizmusú 
csoport egyetlen hatóanyagával történik (piretroid-deltamet-
rin). Környezetkímélő (szelektív) biológiai szúnyoglárva-irtás 
évtizedek óta a kezelt terület  csupán  5-7 %-a körüli volt.

Úgyszintén sajnálatos tény, hogy a földi gépes kijuttatás 
szakmailag megkívánt részaránya nem megfelelő szintű. Ez-
zel szemben a repülőgépes kijuttatás dominanciája nem (vagy 
csak alig) változott, holott a repülőgépek alkalmazásának jö-
vője vitatott.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy véleményem szerint ered-
ményes, országos szúnyoggyérítést csak összefogással, minden 
hozzáértő szakember és a lakosság bevonásával, együttműkö-
désével lehet elérni. Ezzel szemben a szakemberek összefogá-
sa véleményem szerint nem kielégítő (ennek okait most nem 
részletezem). Számos önkormányzat saját erőből, önállóan 
hajt végre szúnyogirtást (sok esetben biológiai védekezést), az 
országosan (állami költségvetésből) szervezett szúnyoggyérí-
téstől függetlenül.

Mindezen dióhéjban vázolt gondolatok kapcsán – úgy érzem 
– nem hagyhatom szó nélkül az utóbbi évek legjelentősebb vál-
tozást hozó tényét, a Katasztrófavédelem megjelenését a szú-
nyoggyérítésben, és ennek kihatását a korábban vázoltakra.

Előrebocsájtom, és hangsúlyozom: mindezt kizárólag szak-
mai meggyőződésből említem.

1. A korábbi években az önkormányzatok rendelték meg a 
szúnyogirtást,  a kivitelező cégeket versenyeztetve. Állami tá-
mogatás a Turizmus Rt-n keresztül évi 150 millió Ft volt. (Elő-
re megszabott, tervezhető támogatásról volt szó.)

Az önkormányzatok megrendelték a szúnyogirtást, kifizet-
ték azt, és utólag a költségek 50 %-át megkapták az évi 150 
millió állami támogatásból (ameddig futotta). Tehát összesen 
kb. 300 millió Ft-ból (150 millió önrész + 150 millió állami 
költségvetés) átlagosan kb. évi 400-500.000 hektár részesült 
kezelésben.

2. Jelenleg a szúnyoggyérítés legnagyobb részét – országo-
san –  a Katasztrófavédelem végezteti évi 1,5 milliárd Ft álla-
mi költségvetésből. A védekezés nem nevezhető tervszerűnek, 
mert nincs előre lefixált összeg, hanem csak a tárgyév közepén 
dől el, hogy egyáltalán lesz-e a Katasztrófavédelem által végre-
hajtatott védekezés (és szerintem ez a legnagyobb gátja a terv-
szerű biológiai környezetkímélő szúnyogirtásnak). Tehát nem 
tervezhető a védekezés, és ez elsősorban a kora tavaszi, első, 
és meghatározó, egész évre kiható, biológiai lárvairtást érinti 
negatívan (természetesen a biológiai lárvairtáshoz hozzátarto-
zik az azt megelőző terepfelmérés és térképezés). A Kataszt-
rófavédelem által végrehajtatott védekezés évi 800.000 hektár 
körüli volt (2014 évi adat), aminek csupán mintegy 2 %-a volt 
biológiai lárvairtás. Említést érdemel, hogy a Katasztrófavéde-
lem rendelkezésére álló összegtől függetlenül, előre meg nem 
határozott összeg (50-100 millió Ft /év) jelenleg is rendelke-
zésre áll kizárólag a turisztikailag frekventált területeken (Ba-

laton, Velencei tó, Tisza tó, Dunakanyar) az önkormányzatok 
önálló kezdeményezésének támogatására (a költség maximum 
50 %-áig). Ugyanakkor más területek önkormányzatai semmi-
lyen támogatásban nem részesülnek. 

Összegezve, a szúnyoggyérítés nem egységesen támogatott, 
azaz az ország nagy részén egyáltalán nem támogatott. Egy-
szóval nincs összehangolt szúnyoggyérítés, nincs egységes kon-
cepció.

3. Ha a tényszámokat összevetjük az alábbi következtetés 
vonható le:

– korábban évi 150 millió Ft állami költségvetésből 500.000 
ha-t kezeltek, most 1,5 milliárdból 800.000 ha-t.

Feltételezésem szerint, ha – tegyük fel – csak évi 0,3-0,5 mil-
liárd forint előre tervezhető módon (a tárgyévet megelőző év-
ben meghirdetve) a költségvetésből az önkormányzatok, vagy 
más helyi lokális, ezzel megbízott szervezetek rendelkezésére 
állna, akkor sokkal jobban –  tervszerűen, összehangoltan – le-
hetne terepfelmérést és ha szükséges, koratavaszi biológiai lár-
vairtást végrehajtani, és összességében nagyobb területen le-
hetne eredményes szúnyoggyérítést végrehajtani, mint jelen-
leg. E támogatás, akár a régi 50 %-os utólagos költségtérítés 
elve szerint kerülne elosztásra, országosan. Ez nem zárná ki, 
hogy a jelenlegi helyzethez hasonlóan, további 1 milliárd Ft 
körüli összeg a Katasztrófavédelem rendelkezésére állna a tár-
gyévben, amennyiben indokolt.

4. Tervszerűség és szakszerűség.
Ha az önkormányzatok (vagy más, illetékes, lokális, ezzel 

megbízott szervezet) tudnák előre, hogy jövőre a pénz rendel-
kezésre áll (azaz tervezhető a szúnyoggyérítés), akkor megfe-
lelő fedezet tudatában történhetne a terepfelmérés, a térké-
pezés, és ha indokolt, kora tavasszal már kezdődhetne a szú-
nyoglárvák ellen a biológiai környezetkímélő – és egyúttal gaz-
daságos – szúnyogirtás. Mint ezt korábban említettem, szak-
szerű, többfaktorú gazdaságossági számítással igazolhatóan 
(adott szituációban) végzett lárvairtás sokkal gazdaságosabb 
(olcsóbb), mint a kémiai védekezés egy későbbi időpontban, 
amire a Katasztrófavédelem kényszerül a kései döntéshozatal 
következtében. 

Továbbá, úgy gondolom, ha a vázolt támogatási rendszer meg-
valósulna, és az önkormányzatok (vagy más intézmény) lokálisan 
szerveznék a szúnyogirtást, számtalan olyan szakember, és nem 
utolsósorban a lakosság is, aktívan bevonható lenne a védekezésbe, 
akik a jelen helyzetben nagyrészt ki vannak rekesztve. 

Összegezve:
Véleményem szerint tervezhetőséget, és szakember, és össz-

népi (összlakossági) bevonást és részvételt, a helyi ismeretek, 
és helyi kezdeményezések kihasználását, és összefogást kell lehe-
tővé tenni, ha azt akarjuk, hogy a környezetkímélő, racionális 
(gazdaságos) szúnyoggyérítés országos szinten eredményes le-
gyen.

Természetesen, ahol a helyi körülmények szükségessé teszik 
semmi esetre sem zárható ki a vegyszeres imágóirtás. A la-
kosság bevonása a védekezésbe (ellátása pl. Culinex tablettá-
val, vagy azt helyettesítő készítménnyel) szerves része kellene, 
hogy legyen a lokálisan megvalósuló szúnyoggyérítésnek.

Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy nem a Katasztró-
favédelem ellen szóltak e sorok. Indifferens (mindegy), hogy a 
vázolt szakmaiságot biztosító feltételek a Katasztrófavédelem, vagy 
bármely más szervezet keretein belül (vagy szervezésében) valósul-
nak meg.

Dr. Horn András
a MaSZOSZ elnöke
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Az olyan invazív szúnyogfajok, mint a sárgalázat terjesz-
tő Aedes aegypti és a tigrisszúnyog (Aedes  albopictus) 
hatékony vírushordozók. Az Aedes albopictus széles 
körben megtelepedett a mediterrán övezetben, míg az 
Aedes aegypti a Fekete-tenger vidékén (Dél-Oroszor-
szág, Grúzia, Törökország) és Makaronézia térségében 
(Madeira, portugál autonóm terület) terjedt el. Mind-
két faj elterjedése növekedőben van Európában, és az 
Aedes albopictus már valószínűleg Németország déli 
részén is megtelepedett.

A Zika, a chikungunya és a dengue vírusok fő terjesz-
tője az Aedes aegypti, noha egyre több a bizonyíték arra, 
hogy a chikungunya és a dengue vírusok vektoraként 
ismert Aedes albopictus a Zika vírusnak is terjesztője. 
A chikungunya és dengue vírusok az Aedes albopictus 
révén Horvátországban, Franciaországban és Olaszor-
szágban történt közelmúltbeli lokális terjedése meg-
mutatta Európa e szúnyogok által terjesztett vírusok-
kal szembeni sebezhetőségét. Egy vírus lokális terje-
déséhez vagy akár egy járvány kitöréséhez elegendő, 
ha egy fertőzött személy egy olyan helyre megy, ahol e 
szúnyogfajok egyike jelen van és aktív (pl. a nyári hó-
napokban). A fenti vírusok elterjedését megkönnyíti az 
emberek megnövekedett mobilitása (pl. turisták, me-
nekültek, mezőgazdasági munkások).

A WHO Európai Regionális Irodája az EMCA-val 
együttműködve már kiadott az invazív és őshonos szú-
nyogok irtására vonatkozó irányelveket (2013), az 
Aedes aegypti és Aedes albopictus ellen pedig integrált 
vektormentesítési stratégia alkalmazását ajánlja. Ezért 
az EMCA az alábbiakra hív fel:

1. Stratégiai szövetségek kialakítása a WHO-val, az 
ECDC-vel és egyéb nemzetközi szervezetekkel an-
nak érdekében, hogy segítsék a tagállamokat integ-
rált vektormentesítési és betegség kezelési megol-
dások bevezetésében, fejlesztésében és alkalmazá-
sában;

2. Integrált szúnyog ellenőrzési és irtási terv (vagyis 
mind a vektorok, mind a kórokozók ellenőrzése és 
irtása) folyamatos megvalósítása a magas kockázatú 
régiókban, különösen a mediterrán és a fekete-ten-
geri térségben;

3. Gyérítési/visszaszorítási akciók azonnali végrehajtá-
sa azokon a területeken, ahol az Aedes aegypti elő-
fordul, elterjedésének mérséklése vagy akár a popu-
láció felszámolása érdekében;

4. Vektormentesítési intézkedések alkalmazása az 
Aedes albopictus populációk ellen a faj szaporodá-
sának korlátozása érdekében, különösen a behur-
colt Zika, chikungunya vagy dengue esetekkel kap-
csolatban;

5. Új vektor monitoring és felügyeleti eljárások megva-
lósítása, beleértve a GIS-t és a Remote Sensing-et, 
valamennyi integrált vektormentesítési program ré-
szeként;

6. Új fenntartható módszerek és/vagy hatóanyagok ki-
fejlesztése az irtási „szerszámkészlet” kiegészítésére 
és javítására az invazív szúnyog populációk vissza-
szorítása és a vírus terjedés megfékezése érdekében 
(pl. rovarnövekedés szabályozók, steril rovar mód-
szer, összeférhetetlen rovar módszer automatikus 
terjesztése);

7. A nyilvánosság oktatásának támogatása, elkötele-
zettség a részvétel megerősítésében, ideértve a lárva 
tenyészőhelyek felszámolását az operatív integrált 
vektormentesítési programok részeként;

8. Több erőforrás mozgósítása kapacitásépítésre, kép-
zési programokra, technológia fejlesztésre és át-
adásra integrált vektormentesítési programok támo-
gatása érdekében.

Az EMCA szimpóziumon
(Speyer, 2016. március 13-15.)

elfogadott határozat
Az EMCA – European Mosquito Control Association (Európai Szúnyogirtó Szövetség) 
hangsúlyozza a Zika vírus szúnyog vektorai elleni ellenőrző intézkedések szükségessé-
gét Európában
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Bevezetés
Az irtószerek biológiai hatásvizsgálatának elsődleges célja a 

hatékonyság felmérése, ezzel annak biztosítása, hogy kizárólag 
hatékony termékek kerüljenek forgalomba. Jelen közlemény-
nyel erről az értékelési folyamatról kívánunk áttekintést adni.

A hatástani vizsgálatokat általában az irtószert gyártó cég 
végzi saját laboratóriumában vagy arra külső laboratóriumot 
kér fel, mivel ezeknek a vizsgálatoknak a benyújtása az enge-
délyezés egyik feltétele.

A hatékonyság értékelését minden uniós tagállamban a ter-
mékengedélyezés szintjén a kompetens hatóság és annak szak-
értő intézete végzi el. Magyarországon az Országos Tisztifőor-
vosi Hivatal (OTH) a hatóság, az irtószerek hatásosságát pe-
dig az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) értékeli. Az 
ún. „átmeneti rendszer” szerint engedélyezhető termékeknél 
az OEK – a kérelmezőtől függetlenül – a hatásossági vizsgála-
tot saját rovartenyészetből származó rovarokkal végzi el. 

Az újabb, uniós rendszerben engedélyezett termékek esetén, 
illetve a termékengedélyek kölcsönös elismerésekor* a be-
nyújtott dosszié a hatékonyságot általában megbízhatóan alá-
támasztja, azonban itt is követelmény a hatékonyság értékelé-
se, és ha az a kritériumoknak mégsem felel meg, úgy az OEK 
újabb vizsgálatok benyújtását igényli a kérelmezőtől. 

Követelmények
Az értékelőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a vizs-

gálatokat a megfelelő körülmények között végezték el, illetve, 
hogy azokat következetesen dokumentálták. Erről adhat biz-
tosítékot a teszteket lefolytató laboratórium minősítése. Nem-
zetközi szinten a laboratóriumokat az ISO (International Or-
ganization for Standardization) vagy a GLP (Good Laboratory 
Practice) szerinti minősítés jellemzi.

A tesztek megfelelő beállítását, összehasonlíthatóságát és 
egységességét az előre kidolgozott vizsgálati szabványok szol-
gálják. Ilyenek többek között az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO), illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által kiadott protokollok. Nemzeti szinten 
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) jogosult ezek kiadá-
sára, de a cégeknek lehetőségük van saját vizsgálati eljárások 
kifejlesztésére is.

Annak érdekében, hogy a termékekkel szemben támasztott 
elvárások és értékelési szempontok is egységesek legyenek, az 
Unió hatóságai ugyanezen elveket követik. Az értékelő szak-
értők az Európai Vegyianyag Ügynökség által külön erre a cél-
ra kiadott Technical Notes for Guidance on Product Evalua-
tion (TNsG) című útmutatójára támaszkodnak. Az útmutató 
kiköti, hogy a megfelelő hatékonyság egyes termékeknél mi-
lyen tesztekkel bizonyítható és a termék használati utasításá-
ban közölteket azok hogyan támasztják alá.

Egy irtószer előírásszerűen elkészített címkéjén többek kö-
zött a következők kerülnek feltüntetésre: a célszervezetek és 
azon belül a kártevő fejlődési stádiuma, a felhasználás helye, a 
kijuttatás módja, továbbá az alkalmazás mennyisége (dózisa), 
illetve ha rendelkezik ilyennel a termék, annak hatástartóssága 
és behatási ideje. Ezen felül – gyakran marketing célból vagy 
tájékoztató jelleggel – utalás van a címkén arra, hogy egyéb 
különleges hatástani tulajdonsága is van a terméknek (pl. bi-
zonyos hatóanyagokkal szemben rezisztens törzsek elpusztítá-
sára is alkalmas). Az összes erre vonatkozó állítást meg kell 
vizsgálni, tehát, a hatásossági vizsgálatokat ennek megfelelően 
kell beállítani. Így igazolható lesz, hogy előírásszerű felhasz-
nálás mellett az irtószer a várt eredményt produkálja majd a 
gyakorlatban.

Az irtószereknek és a riasztószereknek egyaránt a tesztek-
ben legalább 90%-os hatékonyságot kell mutatniuk, tehát 
megadott körülmények között a tesztállatok minimum 90%-át 
el kell ölnie. Terepkísérletekben ezt nehéz megfigyelni, ezért 

Irtószerek engedélyezéséhez  
szükséges hatékonysági vizsgálatok
„A biocid termékek engedélyezésekor meg kell győződni arról, hogy azok rendeltetésszerű fel-
használás mellett kellően hatásosak és nincs elfogadhatatlan hatásuk – például rezisztencia – a 
célszervezetekre nézve […]. Amennyiben e követelmények nem teljesülnek, a biocid termékek 
nem engedélyezhetők […].” 

(528/2012/EU rendelet 37. §)

* kölcsönös elismerés: Egy EU tagállam kompetens hatósága engedélyezett egy biocid terméket. Amennyiben az engedélyes máshol is forgalmazni 
szeretné, úgy kérésére a biocid termék engedélyét az érintett másik tagállam kompetens hatósága – értékelés után – kölcsönösen elismeri, azaz átveszi. 
Így engedélyt kap immár a másik tagállamban is.
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itt a kezelést megelőzően majd a kezelés végeztével felmérik a 
területet és megbecsülik a jelenlevő kártevők számát (pl. csó-
tányirtó szer esetén csapdázással). A riasztószerek esetén a ha-
tásosság számszerűsítésére változatos protokollokat dolgoztak 
ki.

A kísérletek beállításának 
alapjai

A vizsgálatokat alapvetően – terméktől függően – három be-
állításban lehet elvégezni. Az első a laboratóriumi vizsgálat. 
Itt felmérhetjük az irtószer célszervezetekre kifejtett biológiai 
hatásait. Előnye, hogy jól követhető, megismételhető és kevés 
környezeti tényező befolyásolhatja az eredményt. Utóbbi mi-
att azonban ez sok esetben a gyakorlati felhasználást kellőkép-
pen nem modellezi. 

Terepkísérletek esetén, ezzel szemben a terméket egy va-
lós fertőzöttség helyszínén, valós élethelyzetben alkalmazzák. 
Ezért a terepkísérletek sokkal jobban szemléltetik a gyakorla-
ti alkalmazás lehetőségeit. Hátránya azonban, hogy rengeteg 
külső tényezővel (pl. időjárási viszonyok, újrafertőződés veszé-
lye, terület nagysága stb.) kell számolni a kísérlet közben. Do-
kumentálásakor körültekintőbben kell eljárni, mivel ezeket a 
kísérleteket azonos feltételek között gyakorlatilag lehetetlen 
megismételni.

A laboratóriumi és terepen történő vizsgálatok között átme-
netet képeznek az ún. félterepvizsgálatok. Ilyenkor egy kör-

nyezettől elszigetelt térben a valós körülményeket szimulálják. 
Ha a kártevő életmódja lehetővé teszi, a félterepkísérleteket 
és a laboratóriumi teszteket is el szokták végezni. Bizonyos ir-
tószerek engedélyezésekor pedig a terepkísérlet követelmény.

Ki kell zárni minden lehetséges külső hatást, ami az ered-
ményt befolyásolhatja. Ennek érdekében használják az ún. 
kontroll csoportot. Negatív kontroll esetén az állatok azonos 
feltételekkel vannak tartva, de az irtószerrel nem érintkeznek, 
így összehasonlítható, hogy a tesztállatokon valóban a készít-
mény hatása érvényesül-e. Rovarriasztó szereknél pedig arról 
kell meggyőződnünk, hogy a riasztószer hiányában a tesztben 
használt vérszívók a kísérlet alanyát (az embert!) milyen inten-
zitással csípik. Szintén a külső környezeti tényezők kizárását 
célozza a kísérletet megelőző, ún. akklimatizációs időszak is, 
amelynek során az állatok a kísérlet helyszínéhez hozzászok-
nak, megtalálják búvóhelyeiket, táplálékforrásukat stb., így a 
kísérlet közben nem fognak a szokásostól eltérően, zavartan 
viselkedni.

A kísérletekben párhuzamosan egyszerre több tesztállatot fi-
gyelnek meg, illetve riasztószereknél a hatásosságot több sze-
mélyen próbálják ki, így az egyedek közti különbségek (pl. ál-
latok testtömege, az egyénenként változó fiziológiai tulajdon-
ságok) befolyása is megfigyelhető. Lehetőség szerint a kísér-
leteket megismétlik, így megbízhatóságuk tovább erősíthető.

A modellszervezetek
A kísérletben felhasznált állatok úgynevezett modellszerve-

zetek. Ez azt jelenti, hogy a kártevőkhöz hasonlóan viselked-
nek és az irtószerre hasonlóan reagálnak. Rejtett életmódú ro-
varok között ilyen lehet a német csótány és a konyhai csótány. 
Legyek esetén tipikus modellszervezet a házi légy, rágcsálók-
nál pedig a vándorpatkány, illetve a házi egér. Természetesen 
a darazsaktól a házi poratkáig az összes kártevő esetén vannak 
meghatározott modellszervezetek.

A formulációkra vonatkozó 
sajátosságok

Felületkezelő készítmények (aeroszolok, permetező- és po-
rozószerek) vizsgálatakor az első egy laboratóriumi „screening” 
teszt, melynek során a tesztállatokat meghatározott időre a ké-
szítménnyel kezelt felületre helyezik, majd további megfigye-
lésre elkülönítik. Ez egyrészt alkalmas a megfelelő dózis meg-
állapítására, másrészt a taglózó, illetve az esetleg elhúzódó 
biológiai hatások mérésére, továbbá – ha a termék rendelke-
zik ilyennel – a hatástartósság mérésére is. Általában vizsgála-
tot különböző nedvszívó képességű felületeken (üvegen, csem-
pén, porózusabb fafelületen, papíron stb.) is elvégzik, ugyan-
is közismert, hogy a különféle felület-típusokon az irtószer el-
oszlás és felszívódás eltérő. Ezt kiegészítheti egy félterepkísér-
let, amelynek során az ízeltlábú lényegében „megválaszthatja”, 
hogy mennyit érintkezik a kezelt felülettel. (Például egy doboz 
egyik felét kezelik, a másikat nem, majd a tesztállatokat a do-
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bozba helyezik). Főleg a szakemberek számára forgalmazott 
készítmények (különösen csótányirtó szerek) engedélyezése-
kor gyakori a terepkísérlet.

Larvicidek vizsgálatakor a házi légy vagy csípőszúnyogok, 
esetleg bolhák, molyok stb. lárváinak tenyészőhelyét kezelik az 
irtószerrel.

Légtérkezelő készítmények esetén a kísérletet egy jól szige-
telt kamrában, szobában hajtják végre, ahol a szellőzés szabá-
lyozható és a légcsere mérhető. Természetesen terepkísérlet is 
végezhető.

Mérgezett csalétkeket, a különféle rágcsáló- és rovarirtó for-
mulációkat, a felületkezelő készítményekhez hasonlóan két 
szempontból vizsgálják. Először egy kényszerű etetéses tesz-
tet hajtanak végre, melyben a tesztállatok kizárólag a csalétket 
fogyaszthatják. Ekkor megállapíthatóak az irtószer okozta tü-
netek, a fogyasztás mértéke, valamint az elhulláshoz szükséges 
mennyiség. Ezután egy táplálékválasztásos tesztben kell meg-
győződni arról, hogy valós körülmények között, ha alternatív 
táplálékforrás is rendelkezésre áll, akkor is elegendő csalétket 
fognak-e fogyasztani a kártevők. Ebben az esetben, a mérge-
zett csalétek mellett valamilyen más, összehasonlításra alkal-
mas táplálékot is adnak az állatoknak, amellyel összemérhető 
lesz a csalétek fogyása. Ezeknél a formulációknál is sor kerül-
het terepkísérletre. 

A mérgezett csalétek a tárolás során károsodhat, annak elle-
nére, hogy közben hatóanyagtartalma mérhető és állaga meg-
marad. Ha íze, szaga megromlik, nem biztos, hogy a kártevő 
fogyasztani fog belőle, ezért a megjelölt eltarthatósági idő el-
teltével a táplálékválasztásos tesztet újra el kell végezni.

A több éves eltarthatósági időt nem szükséges azonban vé-
gigvárni. Lehetőség van ún. gyorsított öregedéses vizsgálatra 
is. Ennek során pl. egy kamrában, jól szabályozható módon 
szélsőséges körülményeket idéznek elő, amelynek segítségé-
vel, rövid távú tárolással következtetnek a hosszabb idejű tá-
rolás során mutatkozó esetleges hatáscsökkenésre, de akár a 
hatóanyag-mennyiség csökkenése is mérhető.

Rovarriasztó szerek esetén általában az „arm-in-cage” (3. sz. 
kép) módszert használják. Az eljárás lényege, hogy a kísérlet 
alanya néhány percre behelyezi a riasztószerrel kezelt alkarját 

egy vérszívó szúnyogokkal teli ketrecbe. A kísérletet közvetle-
nül a felvitel után kell végrehajtani, majd óránként ismételni, 
mindaddig, amíg a karra leszálló vagy csípést megkezdő szú-
nyogok száma el nem ér egy bizonyos szintet.

Kiegészítő tudnivalók
A vizsgálatok során nem veszik figyelembe a készítmény hu-

mán- és környezettoxikológiai tulajdonságát, más szervezetek-
re kifejtett hatását, ezek ugyanis kizárólag a célszervezetekkel 
szembeni hatékonyság mérésére szolgálnak. Ugyanakkor az 
értékelésnek ki kell térnie arra is, hogy az irtószer használata 
milyen nem várt hatásokkal járhat. Például, mekkora esély van 
rezisztens egyedek és törzsek kialakulására és milyen intézke-
désekkel lehet ezt megelőzni, továbbá pl. gerincesek (rágcsá-
lók) esetén jelent-e indokolatlan szenvedést a mérgeződött ál-
latnak.

A hatásukat nem vegyi, hanem mechanikai vagy fizikai úton 
kifejtő készítmények, készülékek (pl. ultrahanggal működő ro-
var- és rágcsálóriasztók, szilikon-alapú készítmények, ragasz-

tós felületek stb.) nem minősülnek biocid termékeknek, így ir-
tószernek sem. Ennek megfelelően nem kell átesniük a for-
galomba hozatali engedélyezésen. Ez azt is jelenti, hogy hatá-
sosságuk sok esetben nincs kellőképpen igazolva. Amennyiben 
a forgalmazó a hatékonyság igazolása érdekében az OEK-hez 
fordul, ezekre a készítményekre, eljárásokra a Központ szak-
véleményt adhat, melynek birtokában a nem engedélyköteles 
termékek is megbízhatóan használhatóak.

Sztikler János és Weisz Máté,
Országos Epidemiológiai Központ

Dezinszekciós és Deratizációs Osztály

3. kép: Az ,,Arm in cage’’ módszer rovarriasztó szerek
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Az EC 98/8 (Biocid Termékek) Direktíva alkalmazásával 8 
hatóanyag került elfogadásra, mint véralvadásgátló rágcsálóir-
tó szer (warfarin, kumatetralil, klórfacinon, bromadiolon, bro-
difakum, difetialon és flokumafen). Más, rágcsálóirtásra hasz-
nálható hatóanyagok között az alfakloralóz (egérirtás) és a po-
rított kukorica csutka szerepel. 

A 98/8 Biocid Termékek EU Direktíva végrehajtása 2009-
ben kezdődött az első forgalombahozatali engedélyekkel. A 
szokásos eljárás keretében az első felülvizsgálatoknak 2014-
ben kellett volna megtörténniük. Mindazonáltal az a döntés 
született, hogy integrálják a különféle kockázatcsökkentő in-
tézkedések (RMM) hatásának értékelését, amelyeket a tagor-
szágokban (MS) végeztek a
– nem-cél fajok mérgezésével és a
– véralvadásgátló rezisztenciával kapcsolatban,
továbbá, hogy több kockázatcsökkentő intézkedést javasolnak 
a jövőbeni alkalmazáshoz.

Az R4BP (biocid termék engedélyezési rendszer) adatbázis-
ra alapozva, összesen 2528 piaci termék került engedélyezésre 
az EU-ban 2014 novemberéig. Mint az az 1. sz. ábrán látható, a 
legtöbb termék második generációs véralvadásgátló rágcsáló-
irtó szert (SGAR) tartalmaz: difenakumot vagy bromadiolont.

1.sz. ábra: Európában rágcsálóirtó biocidokban használt hatóanyagok 

Összességében, az egy adott tagországban a piacon értéke-
sített összes termékek száma nagyban összefügg a népesség 
számával (pl.: Franciaországban 242, az Egyesült Királyságban 
263, Németországban 172). Magyarországon 2014 novemberé-
ig 68 terméket regisztráltak.

Rezisztencia 
A vándorpatkány (Rattus norvegicus) véralvadásgátlókkal 

szembeni rezisztenciája gyakori jelenség. Erre vonatkozó pub-
likáció Belgiumból, Dániából, Franciaországból, Németor-
szágból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból van. Régi 
adatok néhány rezisztens gócpontot jeleznek Magyarorszá-
gon, Olaszországban és Finnországban. A legérdekesebb, hogy 
a legnyugatibb országokban a kiválasztott területeken csapdá-
val befogott patkányok több, mint 30 %-a homozigóta rezisz-
tens egyed.

A patkányok genetikájára vonatkozó nemrégiben közölt 
adatok világosan azt mutatják, hogy a vándorpatkány Ke-
let-Ázsiából a szárazföldön át jutott el Európába, ami azt sej-
teti, hogy a rezisztencia valószínűleg a legtöbb európai ország-
ban jelen van, még ha azt soha nem is vizsgálták.

EU bizottsági szakértőkként egy online felmérést végeztünk, 
kártevőirtókat és irtószer gyártókat kérve fel válaszadásra a re-
zisztenciával kapcsolatban.

Mint az az alábbi, 2. sz. táblázatban is látható, néhány kü-
lönbségtől eltekintve a legtöbb válaszadó (15 tagországból 
110-en) rezisztencia problémákat tapasztalt a patkányoknál és 
egereknél.

Találkozott rezisztencia problémával? Gyártók
Kártevő- 

irtók

Igen, patkányoknál és egereknél 34.3% 25.6%

Igen, patkányoknál 14.3% 11.6%

Igen, egereknél 5.7% 16.3%

Nem 25.7% 46.5%

Nincs adat 20.0% 4.7%

2.sz. táblázat: Rezisztencia észlelése európai vállalatoknál

A rezisztencia maga genetikai sajátosság, amely egyetlen 
génhez (vkorc1) kapcsolódik. Ez a gén kódolja azt az enzimet, 
amely felelős a K vitamin ciklusért. Annak érdekében, hogy 
aktív véralvadási faktorokat produkáljon, a K vitamint is ak-
tiválni kell a K-vitamin-epoxireduktázon (VKORC) keresztül. 

Rezisztencia és nem kívánt mérgezés: 
hogyan kezeljük ezeket az eseteket?

(Prof. Philippe Berny előadása 2014. november 26-án hangzott el  
Velencén, a MaKOSZ XXIV. Országos Konferenciáján)
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A véralvadásgátló szerek versenyre kelnek a K vitaminnal és 
blokkolják annak aktiválását, ennek folytán csökkentik az ak-
tív véralvadási faktorok mozgását. 48 óra után a faktorok el-
tűnnek és a véralvadásgátlónak kitett állatok vérezni kezde-
nek. A rezisztencia első bizonyítékát a 60-as években fedezték 
fel, de 1994-ig nem fogadták el annak szabatos meghatározá-
sát. A rezisztencia: 
– csökkent aktivitás normális használati és fogyasztási feltéte-

lek mellett
– genetikailag öröklődő csökkent érzékenységgel rendelkező 

rágcsáló törzsekben fordul elő
– igazolása négy napos warfarin-os etetési teszttel történik.

A közelmúltban a genetikai alap azonosítása mind embe-
rekben, mind patkányokban megtörtént. Azóta mindkét faj-
ban számos mutáció is azonosításra került. A patkányegyedek 
homozigóták és teljesen fogékonyak, homozigóták a mutáns 
génre (magas rezisztencia szint), vagy heterozigóták (egy fo-
gékony és egy rezisztens gént hordozók) lehetnek. A protein 
szerkezete leírásra került és az aktív középpontot a következő 
aminosav sor alkotja: C132-X-X-C134. Az eddig azonosított 
legtöbb mutációt ezekhez a pozíciókhoz közel lokalizálták, kü-
lönösen a 120-as, 128-as és 139-es aminosavakon.  

Pelz et al. első munkájára alapozva, lehetővé vált feltérké-
pezni néhányat a leggyakoribb nyugat-európai rezisztencia 
gócpontok közül, amint azt a 2.sz. ábra mutatja.

2.sz. ábra: vkorc mutációk térbeli megoszlása vándorpatkányokban  
Európában 

Mint az látható, Németország leginkább az Y139C mutá-
cióval fertőzött (a tirozin a 139-es pozícióban ciszteinre cse-
rélődött), míg Franciaországban és Belgiumban leginkább az 
Y139F mutáció található meg. Az Egyesült Királyságban kü-
lönféle mutációkat azonosítottak.

A második generációs antikoagulánsokkal kezdtük meg spe-
cifikus munkánkat, hogy meghatározzuk hatásukat a reziszten-
cia szelekcióra. Általánosan elfogadott, hogy a potens második 
generációs antikoagulánsok, mint a brodifakum vagy difetia-

lon teljesen aktívak, és eddig nincs bizonyíték rezisztenciára. 
Egy éves vizsgálati periódus alatt brodifakumot vagy difetia-
lont alkalmaztunk két különálló farmon, egy kb. 70-80 %-os 
rezisztenciát mutató területen. Megfigyeltük a populációt és a 
rezisztencia szintjét, valamint az antikoaguláns szermaradvá-
nyokat a patkányokban. Amikor helyileg figyeltük meg a pat-
kánypopulációt, egy hónap után valamennyi egyed elpusztult. 
Ekkor az összes csalétket eltávolítottuk. A szomszédos kolóni-
ákban azonban maradtak túlélő egyedek, és a helyi kolóniák 
újra növekedésnek indultak. Ezekből 4-6 hónap után mintá-
kat vettünk. Valamennyi befogott patkány élt, és nem mutat-
ták vérzés jeleit. Mindegyikben kimutatható volt második ge-
nerációs antikoaguláns (maradvány <100 µg/kg), és a rezisz-
tens egyedek aránya 78 %-ról 100 %-ra nőtt. Az a következ-
tetésünk, hogy ezek a patkányok kis mennyiségű csaléteknek 
voltak kitéve a járatokban (mint azt a szermaradvány jelenlé-
te igazolta), valamint hogy ezek a kis mennyiségű szermarad-
ványok választották ki az ellenálló egyedeket. Ezek az ered-
mények még publikálásra várnak, de ezek voltak az első bizo-
nyítékai a második generációs antikoagulánsok rezisztenciára 
gyakorolt szelektív erejének alacsony alkalmazási dózis mellett 
(vagy ha kis mennyiségben maradtak a járatokban).

A házi patkányoknál csak korlátozott bizonyíték van a meta-
bolikus rezisztenciára (pl. az antikoagulánsok gyorsabban ala-
kulnak át a rezisztens patkányokban). Van azonban bizonyíték 
a vándorpatkánynál leírthoz hasonló mutációk létezésére.

A házi egérnél a rezisztencia jelentős probléma, és a leg-
több egyed spontán módon rezisztens az első generációs anti-
koagulánsokra. Vkorc1 mutációk kerültek azonosításra a vizs-
gált helyszínek legalább 60 %-ában Franciaországban, Német-
országban és az Egyesült Királyságban. Spanyolországban és 
Franciaországban a háziegér az algériai egérrel (Mus spretus) 
kereszteződött, és ezen egér genomjának egy meghatározott 
része magas rezisztencia szintet ad át minden egyednek.

Egy új mutáció felismerése fontos lépés, de szükség van a 
jellemzésére, pl. értékelni kell az enzim aktivitásra gyakorolt 
hatását. Specifikus sejt sorokat hoztunk létre, amelyek maguk-
ban foglalhatják a mutálódott gént és vizsgáljuk az enzim ka-
pacitást, de még sok a tennivaló, mivel a legtöbb mutáció ér-
tékelésére még nem került sor. Ha a mutáció jellemzése meg-
történt, csupán egy farok darab szükséges annak kimutatására. 
A mutációk kimutatása egy adott területen fontos lépés a rág-
csálóirtó szer alkalmazás helyi adaptálásához és a legmegfe-
lelőbb termék kiválasztásához, ily módon elkerülve a nem-cél 
fajok veszélyeztetését, illetve csökkentve a szelekciós nyomást! 
A rezisztencia kifejezetten e célra kialakított eszközzel történő 
feltérképezését mérlegelni kellene mind az EU, mind a tagál-
lamok szintjén.

Nem-cél fajok mérgeződése
Nem-cél fajoknál az antikoaguláns rágcsálóirtó szer mérge-

zéseket már régóta felismerték. A csalétkeknek történő köz-
vetlen kitétel következményeként elsődlegesen a kedvencként 
tartott, valamint a vadon élő állatoknál írták le. Habár a kis-
gyermekek hozzáférhetnek rágcsálóirtó szerekhez, ez nem or-
vosi kérdés, mivel a termékek keserű ízű adalékanyagokat tar-
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talmaznak a fogyasztás megakadályozása érdekében. Általá-
nosan és széles körben elfogadott, hogy a gyermekek antiko-
agulánsoknak történő kitettsége nem igényel orvosi beavatko-
zást.

Ragadozóknál és dögevőknél szintén írtak le másodlagos 
mérgezést. Ragadozó madarakat és más védett fajokat szin-
tén érhet káros expozíció környezetükben, szabadföldi vagy 
együttélő patkánypopulációk irtása céljából helyileg alkalma-
zott második generációs rágcsálóirtó szerek következménye-
ként. 

Franciaországi adatok azt jelzik, hogy a kedvencként tartott 
állatok és az emberek ugyanazoknak a termékeknek vannak 
kitéve, ami jól tükrözi ezeknek az anyagoknak a piaci része-
sedését (a leggyakrabban előforduló termékek a difenakum, a 
brodifakum és a difetialon). A vadvilágban rendszerint a bro-
madiolonnal és a klórfacinonnal találkozhatunk. E két termék-
nek a szabadföldi rágcsálók (például a vízipocok) irtására tör-
ténő helyi alkalmazásakor ezt az információt figyelembe kell 
venni.

A 1. sz. táblázat összefoglalja az európai országokból begyűj-
tött friss adatokat, amelyek azon vadállatok nagy számát mu-
tatják be, amelyeknél első vagy második generációs véralva-
dásgátló rágcsálóirtó szer maradvány volt kimutatható.

Napi munkájuk során mind a kártevőirtók, mind a gyártók 
sok kérdést kapnak a gyerekek, a házi kedvencek vagy a vad-
állatok expozíciójára vonatkozóan. Másodlagos mérgezéssel 
kapcsolatban azonban nagyon kevés kérdés merül fel (a vála-
szoló kártevőirtók 14 %-a, illetve a gyártók 46 %-a).

Csak igen korlátozott bizonyíték létezik a rezisztencia és a 
véralvadásgátló szer felhalmozódás kölcsönhatása vonatkozá-
sában. Ésszerűnek tűnne azt feltételezni, hogy a rezisztens rág-
csálókban jelentősebb mértékben halmozódhat fel antikoagu-
láns rágcsálóirtószer, de nem ez a helyzet, és a rezisztens rág-
csálók ugyanannyi antikoaguláns rágcsálóirtószert halmoznak 
fel, de hosszabb időn át, mivel tovább képesek életben marad-
ni!

A kockázatcsökkentő intézkedések potenciális hatásának 
kérdése a nem kívánt mérgezések tekintetében jelenleg nem 
megoldható, mivel a legtöbb ország nem gyűjt speciálisan anti-
koaguláns rezisztencia eseteket. Az Egyesült Államokban van 
jele annak, hogy a nagyon szigorú szabályozás és a kockázat-
csökkentő intézkedések az összes eset számát tekintve a házi 
kedvenceknél jelentős csökkenést eredményeztek (kártevőir-
tó és állati mérgezés ellenőrző központok adatbázisa alapján). 
Ugyanakkor egyéb rágcsálóirtó szerek (pl. bromethalin) ren-
delkezésre állnak, és a mérgezéses esetek száma növekszik.

Az EU Bizottságnak készített jelentésünkben javasoltuk, 
hogy a tagállamoknak állatorvosi kollégiumokon keresztül fi-

1. sz. táblázat: Véralvadásgátló szer expozíció gyakorisága vadon élő  állatoknál (franciaországi, spanyolországi és angliai adatok).
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gyelemmel kellene kísérniük a nem kívánt mérgezéses esete-
ket, illetve vizsgálatokat kellene végezniük a vadállatok nem 
kívánt expozíciójának tanulmányozására. Annak érdekében, 
hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre és azokat össze le-
hessen kapcsolni a tényleges alkalmazásokkal, az értékesítésre 
vagy a hatóanyagok összehasonlító használatára vonatkozó in-
formációkat kellene az illetékes hatóságok rendelkezésére bo-
csátani.

Kockázatcsökkentő intézkedések 
Európában

Projektünk egyik részét az európai kockázatcsökkentő in-
tézkedéseknek, valamint azok hatásának vizsgálata képezte. 
Amint fentebb írtuk, arra a következtetésre jutottunk, hogy 
nem állnak hiánytalanul rendelkezésre az eszközök a kocká-
zatcsökkentő intézkedések akár a rezisztenciára, akár a nem 
kívánt mérgezésekre gyakorolt potenciális hatásainak megha-
tározására.

A kockázatcsökkentő intézkedések egész Európára kiterje-
dő tanulmányozása azt mutatta, hogy a tagállamok véleménye 
nagyon eltérő a kockázatcsökkentő intézkedések tekintetében.

Például, néha az amatőr felhasználás az első generációs anti-
koagulánsokra, néha egérirtásra, néha épületen belüli felhasz-
nálásra volt korlátozva; néhány tagállam az első és második 
generációs antikoagulánsok fokozatos felhasználására vonat-
kozó stratégiát vezetett be, Franciaország pedig rezisztencia 
megfigyelést írt elő. A legbonyolultabb kérdés az ECHA azon 
ajánlása, hogy az amatőr felhasználásra szánt csalétkekben va-
lamennyi antikoaguláns rágcsálóirtó szer tartalmat 30 µg/g-ra 
korlátozzanak. Nem volt lehetőségünk ennek az ajánlásnak a 
tudományos alapját megvizsgálni, de mégis bekerült a végső 
jelentésünkbe.

Az első várható következmény az első generációs antikoa-
guláns irtószerek fokozatos eltűnése a piacról, mivel ezek nem 
hatékonyak egerek ellen, és általában kevéssé hatékonyak ván-
dorpatkány ellen.

A második várható következmény a bromadiolon és difena-
kum korlátozott hatékonysága a rezisztens patkánytörzsekkel 
szemben a jelenlegi koncentrációban, és ezáltal a rezisztencia 
gyakoriságának növekedése.

A harmadik következmény, hogy amatőr felhasználásra a 
legpotensebb második generációs antikoaguláns irtószerek 
maradnak meg egyetlen rendelkezésre álló megoldásként, ami 
a nem kívánt mérgezések szempontjából teljesen váratlan!

Végül, de nem utolsósorban, úgy gondoljuk, hogy sok vál-
lalat – különösen az élelmiszeriparban – nem fog reprotoxi-
kus mérgeket használni létesítményeiben. Hasonlóképpen, az 
ilyen anyagok alkalmazása szigorítani fogja a professzionális 
kártevőirtókat érintő szabályozást, és magasabb szintű védőru-
házatot, egészségmegőrző programokat, stb. fog megkövetel-
ni.

Tettünk néhány ajánlást a hatóanyagok tekintetében, úgymint: 
– Álljanak rendelkezésre második generációs antikoaguláns ir-

tószerek amatőr felhasználásra, különösen egérirtásra

– Az amatőr felhasználók védelme érdekében mérlegelni kel-
lene egyéb kockázatcsökkentő intézkedéseket, mint pl. a cso-
magolási méret csökkentése és biztonsági záras etetőládák 
szisztematikus alkalmazása (a hatóanyag toxicitása, a csalé-
tek típusa… alapján specifikus számítást végeztünk a meg-
felelő csomagolási méretekre vonatkozó ajánlás érdekében)

– Pulzáló csalétkezés korlátozott mennyiséggel például heten-
te egyszer és rendszeres ellenőrzés

– Az első alkalmazás 35 napra történő korlátozása
– A folyamatos monitoring előnyben részesítendő a folyama-

tos csalétkezéssel szemben
– Az épületen kívüli folyamatos csalétkezés csak helyi lehető-

ségként történő megfontolása, PCO által végzett alapos és 
dokumentált helyszíni kockázatelemzést követően

Kereskedelmi termékekre vonatkozó ajánlások:
– Speciális, biztonsági záras etetőládák használata szabványo-

sított védelmi szint biztosítására
– Biztonsági záras etetőládák használata ne legyen kötelező 

házi patkány esetén
– Standardizált SPC-k (termékjellemző összefoglalók) harmo-

nizált címke készítéséhez
– A tetemek eltávolítására vonatkozó harmonizált ajánlások 

feltüntetése
– A felhasználók megfelelő tájékoztatására használt összes 

eszközt (szórólapok, honlapok…) tartalmazó lista biztosítá-
sa

Általános ajánlások:
– A professzionális kártevőirtók képzésének specifikus prog-

ramokat kellene tartalmaznia a rágcsálóirtó szerekre vonat-
kozóan (beleértve a rezisztenciát és a nem kívánt mérgezést)

– A professzionális kártevőirtóknál mind a vállalatok, mind az 
egyének tanúsítására alkalmazni kellene a CEN Szolgáltatá-
si Szabványt  

– Információ biztosítása az amatőrök számára a modern tech-
nikai eszközök útján, ide értve zárt láncú videókat, szóróla-
pokat, hirdetőtáblákat, QR kódokat

– Rágcsálóirtó szerek forgalmazására szaküzletek vagy speciá-
lisan képzett személyzet igénybevétele

– Jó gyakorlati irányelvek már rendelkezésre állnak és rendel-
kezésre kell, hogy álljanak valamennyi felhasználói kategóri-
ára egész Európában

– Az EU-nak támogatnia kellene új rágcsálóirtó termékek és/
vagy stratégiák kifejlesztését

Végkövetkeztetés, hogy az antikoaguláns rágcsálóirtó szerek 
nagyon aktív anyagok, amelyek valamennyi együttélő rágcsá-
lófaj ellen hatékonyak. Egyik érdekes tulajdonságuk, hogy a 
nem kívánt mérgezéses esetek expozíciós kezelésére specifikus 
ellenszerrel rendelkeznek. Azért, hogy hatékonyak is marad-
janak, a kölcsönös elismerési eljárás részeként Európa-szer-
te megfelelő kockázatcsökkentő lépéseket kell alkalmazni és 
megosztani a rezisztencia alacsony szinten történő tartása, il-
letve az elsődleges és a másodlagos mérgezés korlátozása ér-
dekében.
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Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jog-
utódja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Főigazgatósága esetében 2015 tavaszán szervezeti, va-
lamint névváltozás történt és Egészségügyi Nyilvántartási és 
Képzési Központ néven folytatja tovább tevékenységét Dr. 
Páva Hanna elnök és Rauh Edit elnökhelyettes irányításával.

A szakképzéssel és a kötelező szakmacsoportos továbbkép-
zésekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátását továbbra is 
a szakképzés szervezési főosztály végzi Ridegné Cseke Irén 
főosztályvezető irányításával. 

Vezetőim mindegyikének szívélyes üdvözletét szeretném tol-
mácsolni a Szövetség vezető tisztségviselői és tagsága, illetve a 
jelen Konferencia résztvevői számára.

A felnőttképzési tevékenység szabályozásának korábbi alap-
vető változásai következtében a mai napig tovább finomodik a 
rendszer működése és új elemek megjelenése is számottevő.

A szakképzési és felnőttképzési hatóság által szervezett hely-
színi ellenőrzések megkezdődnek. Az ellenőrzési tevékenység 
kapcsán szükséges néhány alapvető felnőttképzési szabály fel-
elevenítése a munkáltatók, és a képzésben résztvevő vagy részt 
venni kívánó munkavállalók eligazodásának megkönnyítése 
érdekében.

Az egészségügyi szakmacsoport valamennyi képzése csopor-
tos tanfolyami képzés, amely a képzési napokon való jelenlé-
tet igényel,  távoktatási  munkarend  nem  lehetséges,  ezért  a 
skype-on történő oktatás nem elfogadható.

Az elméleti és a gyakorlati képzés teljes időtartama alatt a 
naptári tervben maghatározott napokon, időpontban és idő-
tartamban kell résztvenni. Erről mind az elmélet, mind a gya-
korlat vonatkozásában jelenléti ív vezetése szükséges. A jelen-
léti íven a képzésben résztvevő, az elméleti oktató, illetve a 
gyakorlatvezető sajátkezű aláírásával igazolja a megjelenést. A 
hiányzások óraszámra vonatkozó és folyamatos nyilvántartá-
sa, valamint a képzésben teljesített óraszámok regisztrációja is 
alapvető elvárás.

A képzési díj megfizetése kizárólag a képzés teljesítésének 
ütemében jogszerű, a szakmai vizsga díján kívül semmilyen 
egyéb díj vagy költség nem terhelhető a képzést finanszírozó-
ra.

Iskolarendszeren kívüli képzés esetében a szakmai vizsgá-
ra bocsátás feltétele valamennyi – a szakmai és vizsgakövetel-

ményben meghatározott – modulzáró vizsga sikeres teljesítése 
és az előírt gyakorlatok teljesítése. A szakmai vizsgán a vizsga-
feladatok komplex módon tartalmazzák a szakmához tartozó 
és szükséges ismereteket, készségeket.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ szerve-
zésében 2015. decemberében induló és tervezetten 2017. szep-
temberében befejeződő 32 853 01 azonosító számú Egészség-
ügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzési csoportban lévő utolsó üres helyekre 2015. 
november 16-án még elfogadunk jelentkezést. A képzés buda-
pesti képzési helyszínen, 1200 órában (600 óra elmélet, 600 óra 
gyakorlat) és maximálisan 15% (180 óra) hiányzás mellett tel-
jesíthető. Az egyes modulok esetében eltérő vizsgatevékenysé-
get kell sikeresen teljesíteni az alábbiak szerint:

azonosító 
száma

megnevezése
a modulzáró vizsga 
vizsgatevé kenysége

11127-12
Általános egészség-

ügyi alapmodul
írásbeli és szóbeli

11128-12
Elsősegélynyújtás,  

toxikológia
gyakorlati

11130-12 Fertőtlenítés írásbeli és szóbeli

11129-12 Kártevőirtás írásbeli és szóbeli

11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

11500-12
Munkahelyi egészség 

és biztonság
írásbeli

A szakmai vizsgán szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek 
lesznek, az alábbiak szerint:
Gyakorlati vizsgatevékenység „A” vizsgafeladat 

• Kártevőirtás

• Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja 
a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szük-
séges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, 

Az egészségügyi kártevőirtó szakképzés  
és szakmacsoportos továbbképzés aktualitásai  

a változó jogszabályok  
és az ENKK megalakulása tükrében

(A MaKOSZ XXV. Országos Konferenciáján,  
2015. november 12-én, Cegléden elhangzott előadás)
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elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevé-
kenységgel kapcsolatos adminisztrációt

• A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

• A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Gyakorlati vizsgatevékenység „B” vizsgafeladat

• Fertőtlenítés

• A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, 
meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, tech-
nológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, vé-
dőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal 
kapcsolatos adminisztrá ciót.

• A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

• A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

• Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés

• A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizs-
gakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szerep-
lő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét 
tartalmazza.

• A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, 
válaszadási idő 15 perc)

• A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A kötelező szakmacsoportos továbbképzést az egészségügyi 
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. 
(XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza.

A MaKOSZ tagjai a Közegészségügy és népegészségügy 
szakmacsoportban tartozó szakképesítéssel rendelkeznek. 
2012-2013 közötti időszakban, kezdetben kizárólag „Fertőt-
lenítő-sterilező” jellegű témaköröket valósítottak meg a szer-
vezésre jogosult intézmények. Ennek a tarthatatlansága egy-

re égetőbb kérdéssé vált, mivel a szakdolgozóknak a műkö-
dési érvényességi idő vége egyre közeledett. A MaKOSZ és 
az ENKK jogelőd intézményei közötti jó szakmai együttműkö-
dés újabb elemeként, a szakdolgozók kötelezettsége teljesíthe-
tőségének érdekében indítottunk a tagság szakmai fejlődésé-
nek megfelelőbb kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket 
„Hasznos információk az egészségügyi kártevők elleni védekezés-
ben tevékenykedőknek” címmel és aktuális szakmai tartalom-
mal az alábbiak szerint:

2014. február – 30 fő + 33 fő
2014. október – 30 fő
2014. november – 37 fő
2015. május – 60 fő
2015. október – 67 fő

A SZAFTEX II. rendszer 2015. tavaszi elindulásának kö-
szönhetően a szakmacsoportos továbbképzésre történő jelent-
kezések, az online validációt követően, valamennyi szakdolgo-
zó számára online felületen is rendelkezésére áll. A szakma-
csoportot érintő elektronikus jelentkezési mód egyharmados 
arányt mutat az elektronikus jelentkezés vonatkozásában:

2015. május – 23 (60) fő
2015. október – 24 (67) fő

Köszönjük szépen a MaKOSZ és az ENKK és jogelődjei 
közötti remek együttműködést, melynek eredményeképpen 
2014-2015 évben 257 fő szakdolgozó teljesíthette határidőn 
belül kötelező szakmacsoportos továbbképzési kötelezettsé-
gét.

Sziki Zoltán
szakképzés szervezési egységvezető

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Szakképzés Szervezési Főosztály

Harc az ágyi poloska ellen!
A MaKOSZ 2015. november 11-13. között, Cegléden lebo-

nyolított, XXV. Országos Konferenciájának   utolsó előadása 
igen érdekes megoldást vonultatott fel az ágyi poloskák elleni 
küzdelemben. Szlovákiából érkezett egy csapat, amely egy kü-
lönlegesen kiképzett kutyát is hozott magával, amely képes ki-
szagolni az ágyi poloskát, és így a négylábú segítségével köny-
nyen felismerhetők a rovar rejtekhelyei. 

A kártevőirtók azzal próbálják lefaragni az ágyi poloska 
megtalálására fordított időt, hogy különlegesen képzett kutyá-
kat alkalmaznak, amelyek pontosan kiszagolják, mely terüle-
tek érintettek, és ezt követően könnyen és gyorsan megtalálják 
az ágyi poloskák búvóhelyeit. Míg a rovarirtóknak órákba te-
lik átkutatni egy lakást vagy egy szállodai szobát a búvóhelyek 
után kutatva, a kutyák egy átlagos lakást 5-7 perc alatt átfésül-
nek. Ráadásul olyan helyeken is kiszagolják a rovarokat, ahol 
az emberek nehezen boldogulnak.

A bemutatót tartók elmondták, hogy ha alkalmasnak tűnő 
kutyát találnak, képzés alá fogják, de leginkább menhelyből 
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származó kutyákkal dolgoznak. A bemutatóra érkező Rum 
névre hallgató kutyát is itt találták. A menhelyről származó 
kutyák kiválasztása körülbelül három hónapot vesz igénybe. A 
ki-választott kutya ezt követően alap-kiképzést kap, ami szin-
tén több hónapig tart. Ezután történik csak a szakosodás az 
ágyi poloskára. Rendkívül fontos, hogy a kezdet kezdetétől a 

kiválasztástól a kutyáknak folyamatos kapcsolatuk legyen a ké-
sőbbi kiképzőjükkel. 

Az ágyi poloska eredményes irtása nagymértékben az ala-
pos és körültekintő felméréstől függ. Az ágyi poloska kereső 
kutyák derekasan kiveszik a részüket ebből a munkából. Itt az 

ember és a kutya egy csapatban dolgozik, hiszen az ágyi polos-
ka igen jó rejtőzködő képessége miatt nehezen megtalálható. 
Vannak olyan helyek, amelyek a kutya számára megközelíthe-
tetlenek. Különösen igaz ez a képkeretek, falitükrök illeszté-
seire, a függöny, karnis, elektromos kapcsolókra és a tapéta 
illesztéseire. Ezeken a területeken az ember számára hasznos 
kellék az elemlámpa és a nagyító.

A kutya feladata, hogy a lakásban, motelben, szállodában az 
ágyi poloskát felkutassa. A szituációk határozzák meg a konk-
rét feladatot. Ha jelzés érkezik, hogy egy lakásban valószínűleg 
ágyi poloska van, akkor beviszik oda a kutyát, és ő megtalálja 
az elrejtőzött rovarokat. Ha az ágyi poloskát megérzi, azonnal 
jelez: ugat, kapar, és várja a jutalomfalatot. A jó munka felté-
tele, hogy a kutyát a kiképzés befejeztével rendszeresen edzés-
ben kell tartani.

Az ágyi poloskát kereső kutyák, csakúgy, mint a drogkereső 
kutyák nagyon értékesek, hiszen kiképzésük sok ráfordítást 
igényel és nagyon hosszú időt vesz igénybe. 

Papp György
MaKOSZ
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J E L E N T K E Z É S I  L A P
A MAKOSZ XXVI. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN TÖRTÉNŐ

RÉSZVÉTELRE

2016. október 18-20., RESIDENCE ÓZON**** superior HOTEL, Mátraháza

Résztvevő(k) neve:  .......................................................................................................................................................

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

E-mail cím, telefonszám:  .......................................................................................................................................................

Számlázási cím:  .......................................................................................................................................................

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

Érkezés 18-án, kedden délután (nem kötelező). Az aznap érkezőknek a regisztráció nyitva.  
Este fakultatív program.

CSOMAGÁR:

3 nap teljes ellátással, elhelyezés 2 ágyas szobában
39 980 Ft/fő + a regisztráció

880 Ft IFA  fő/2 éjszaka

Összesen 40 860 Ft/fő regisztráció nélkül

3 nap teljes ellátással, elhelyezés 1 ágyas szobában
56 370 Ft/fő + a regisztráció

880 Ft IFA  fő/2 éjszaka

Összesen: 57 250 Ft/fő regisztráció nélkül

A csomagár tartalmazza: 2 vacsorát, 2 reggelit, 2 ebédet, a szállást, a wellness részleg használatát

2 nap teljes ellátással, elhelyezés 2 ágyas szobában
27 340 Ft/fő + a regisztráció

440 Ft IFA  fő/1 éjszaka

Összesen 27 780 Ft/fő regisztráció nélkül

2 nap teljes ellátással, elhelyezés 1 ágyas szobában
34 340 Ft/fő + a regisztráció

440 Ft IFA  fő/1 éjszaka

Összesen 34 780 Ft/fő regisztráció nélkül

A csomagár tartalmazza: 1 vacsorát, 1 reggelit, 2 ebédet, a szállást, a wellness részleg használatát

Napijegy 6000,- Ft/fő/nap + regisztráció

A napijegy tartalmazza: az előadásokon való részvételt, a kiállítások megtekintését, az aznapi ebédet, az előadások szü-
neteiben a kávékat, üdítőket.

ÉTKEZÉS: REGISZTRÁCIÓ:

Ft/fő

Ebédjegy 3 560 Tagoknak 10 000

Vacsorajegy 4 690 Nem tagoknak 15 000

Csomagáron kívüli étkezési lehetőségre jegyek a helyszínen vásárolhatók.

A regisztráció mindenki részére kötelező!

Kérjük a megfelelő helyre tegyen X-et. fordíts!
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J E L E N T K E Z É S I  L A P
A MAKOSZ XXVI. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN TÖRTÉNŐ

RÉSZVÉTELRE

2016. október 18-20., RESIDENCE ÓZON**** superior HOTEL, Mátraháza

KIÁLLÍTÁS:

Igényelt kiállítási terület (min. 6 m2)  7.000,- Ft/m2+ÁFA  ................ m2

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

Összesen (7.000,- Ft x ................ m2): ………………………..Ft + ÁFA

MARKETING ELŐADÁS (max. 20 perc)  30.000,- Ft/előadás + ÁFA  

Előadás címe:  ..........................................................................................................................................................................

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

Szerző(k):  .................................................................................................................................................................................

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

Kérjük, hogy akik szállást is igényelnek, a jelentkezési lapot legkésőbb
2016. szeptember 18-ig küldjék meg a makosz@tlt.hu e-mail címre, 

vagy faxon a (06)-1-464-5241-es számra. 
A részvételi díjat legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kérjük átutalni 

a MaKOSZ 10300002-20360210-00003285 sz. számlájára. 
Azok, akik csak napijegyet kívánnak venni, 

2016. október 10-ig küldjék vissza a jelentkezési lapot. 
Köszönjük. 

Dátum: 2016. ............................................................................

.........................................................
aláírás
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Az elméleti lehetőségen túl, a tudósok most egy új kutatási 
eredmény alapján a feromonokkal ellátott csótánycsapdák elő-
állításán töprengenek. A DpS Fachzeitschrift für Schädlings-
bekämpfung 2016 márciusi számában jelent meg cikk erről. Te-
hát már korántsem elméleti lehetőség, van már egy megfelelő 
kísérlet. Martin Felke tudósít.

Monitoring célra, vagyis a különböző élelmiszermolyfajták 
rendszeres jelenlétének kimutatására, úgynevezett feromon-
csapdák állnak rendelkezésre. Ezek a csapdák egy szinteti-
kusan előállított női lepke szexferomont engednek a levegő-
be, amik az azonos fajú hím lepkéket odacsalogatják. Az ilyen 
csapdákat használják például az aszalványmolyok (Plodia in-
terpunctella), a lisztmolyok (Ephestia kuehniella) vagy a kész-
letmolyok (Ephestia elutella) ellen.

Feromonok csak kivételesen
A csótányok monitorozására is speciális csapdákat használ-

nak. Ezek azonban szinte kizárólag élelmiszeralapú csaloga-
tóanyagot tartalmaznak és csak kivételes esetekben feromo-
nokat. Ilyen kivétel a Victor-M330 Roach & Insect Glue Trap 
egy USA gyártótól (Woodstream, Lititz, PA). Ez a csapda csó-
tány-aggregációs feromont tartalmaz. Egy alkalmazás közeli 
feltételek között végzett laborvizsgálat során a Victor-M330 
Roach & Insect Glue Trap csótány-aggregációs feromonnal je-
lentősen hatékonyabbnak bizonyult hét másik csapdatípussal 
összehasonlítva, amelyek nem tartalmaztak feromont, ahogy 
az 1. sz. ábra mutatja (Wang & Bennett, 2006).  A kísérleteket 
német csótányokkal (Blattella germanica) végezték. 

1. sz. ábra:  Egy laborvizsgálat során a Victor-M330 Roach & Insect 
Glue Trap csótány-aggregációs feromonos csapdával lényegesen több  

csótányt fogott be, mint hét másik feromon nélküli csapdatípus  
(WANG & BENNETT, 2006)

A nyolc napos vizsgálati idő során a Victor-M330 Roach & 
Insect Glue Trap segítségével több mint 160 csótányt sikerült 
befogni, miközben a második legjobb csapdatípus csupán ke-

reken 40 egyed volt. A csótány-aggregációs feromon használa-
ta tehát a csótánycsapdákban valóban hatékonynak tűnik. 

Mi az a csótány-aggregációs 
feromon?

Mint más rovarok, a csótányok is feromonok segítségével 
kommunikálnak egymással, vagyis kémiai üzenetátadó anya-
gok, amiket elsősorban az azonos fajból származó egyedek 
„értenek” meg. Az aggregációs feromonokat a csótányok töb-
bek között az ürülékükben választják ki és ezzel azt érik el, 
hogy az azonos fajhoz tartozók egy bizonyos helyen gyülekez-
zenek. Fontos tudni, hogy a csótány-aggregációs feromont 
mind az ivarérett egyedek (hím és nőstény egyaránt), mind a 
lárvák ki tudják választani és a csalogató hatásuk is minden 
azonos fajból származó egyedre hat. A csótány-aggregációs fe-
romon nem a csótányból magából ered, hanem a bélbaktériu-
mai állítják elő, ahogy egy amerikai kutató nemrég felfedezte 
(Wada-Katsumata et al., 2015). A biológusok több más bakté-
riumfajt is azonosítottak, amelyek a német csótány bélrend-
szerében 40 különböző könnyen illékony karbonsavat képesek 
szabadon bocsátani. Csupán 6 elegendő lenne egy keverékhez 
ezekből az anyagokból, hogy a német csótány lárváit (1. és 5. 
lárvaállapot) laboratóriumi körülmények között odacsalogas-
sák. A kutatók azt is felfedezték, hogy az aggregációs feromon 
eltűnik a bélbaktériumok elvesztésével. A csíramentesen kifej-
lődött német csótány ürüléke alig volt vonzó az azonos fajú 
egyedek számára.

Csótány-aggregációs feromon 
gélcsapdákba? Kísérlet

A csótány-aggregációs feromont tartalmazó csótánycsapdák 
bevetése igen kecsegtetőnek tűnik. Mégis hogy néz ki a csó-
tánycsalétekben? A csótány-aggregációs feromonok haszná-
latával javítható esetleg a gélcsalétkek elfogadása is? Ennek 
a kérdésnek két olasz tudós járt utána néhány évvel ezelőtt 
(Anaclerio & Molinari, 2012). Először is a tudósok négy csó-
tányfaj ürülékéből víz- és metanol kivonatot állítottak elő: 

 Német csótány (Blattella germanica)

 Konyhai csótány (Blatta orientalis)

 Amerikai csótány (Periplaneta americana)

 Barna csíkos csótány (Supella longipalpa)

Utána a csótánybelekből kinyert kivonatokkal egy úgyneve-
zett olfaktométeres csalogatóhatás-vizsgálatot végeztek el. A 
csótányoknak  ezután  a  víz,  mint  kontrollanyag  és  egy  me-
tanolos kivonat közül kellett választaniuk. Azt tapasztalták, 

Csótánycsapda feromonnal?
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hogy a tesztelt német csótányok majdnem 100 %-a az azonos 
fajú ürülékből nyert kivonatot választotta, miközben az egye-
dek száma, amelyek semmilyen reakciót nem mutattak (nr) 
vagy az olfaktométeres mérésen a kontrollanyagot keresték fel 
(kontroll), elenyészően alacsony volt (lásd 2. sz. ábra).  

2 sz. .ábra: Egy választós kísérlet eredménye, amelyben négy különböző 
csótányfaj egyedeinek víz, illetve a német csótány ürülékéből nyert  

Methanol-kivonat között kellett választaniuk  
(ábra: ANACLERIO & MOLINARI, 2012)

A 2. sz. ábra ezenkívül azt is élesen megmutatja, hogy a bar-
na csíkos csótány, a konyhai csótány és az amerikai csótányok 
egyedei alig reagáltak a német csótány ürülékéből nyert me-
tanolos kivonatra. Ez mást is jelent, mégpedig, hogy a csó-
tány-aggregációs fermon egy olyan anyagot jelent, ami az azo-
nos fajú egyedek kommunikációjára szolgál, és mint minden 
rovarferomon, fajspecifikus is. 

Második lépésben az ürülékkivonatot egy speciálisan kifej-
lesztett vörösmoszat alapú csalétekbe adagolták. Ennek a csa-
léteknek a hatékonyságát is megvizsgálták ezután egy választós 
tesztben. A kísérletet egy 1 m2-es területű helyiségben végez-
ték el, ahol több búvóhelyet is kialakítottak a csótányok ré-
szére. Az ürülékkivonattal kiegészített csalétek hatékonyságát 
négy kereskedelemben kapható másik gélcsalétekkel hasonlí-
tották össze:

 Solfac gél (Hatóanyag: Imidakloprid; Gyártó: Bayer)

 Goliath gél (Hatóanyag: Fipronil; Gyártó: BASF)

 Maxforce csótánygél  
        (Hatóanyag: Hydramethylnon; Gyártó: Bayer)

 Avert csótánygél (Hatóanyag: Abamektin; Gyártó: BASF)

Minden egyes kísérletnél egy gélcseppet helyeztek mind az 
öt tesztelt anyagból egy ragasztóslapra és behelyezték a teszt-
helyiségbe. Egy párhuzamosan futó kísérletben (kontrollválto-
zat) pedig egy üres ragasztós lapot használtak. Kísérletenként 
tehát mindig csak egy ragasztós lap volt a helyiségben. A kísér-
let öt nap múlva zárult és megszámolták a csótányokat, ame-
lyek a ragasztós lapba ragadtak. Ekkor azt tapasztalták, hogy 
azoknak a csótányoknak száma, amelyeket a saját előállítású 
csalétekkel ellátott ragasztós felületen találtak, szignifikánsan 
magasabb, mint azon egyedek száma, amelyek a hagyományos 
termékek ragasztós felületén voltak. Ahogyan a 3. sz. ábra mu-

tatja, öt nap után az összes kísérleti egyedet (ebben az esetben 
barna csíkos csótányokat) befogta az a ragasztós lap, amelyen 
egy csepp saját előállítású, barna csíkos csótány ürülékkivona-
tot tartalmazó gélcsalétek volt. A két második legjobban telje-
sítő anyag (vásárolható gélcsalétek) esetében a kísérlet végére 
a tesztalanyok 40 %-a volt felfedezhető a ragasztós felületen. 
Csak kerek 5 %-a a kísérletben használt csótányoknak szaladt 
bele a kontrollváltozat ragasztós lapjába, vagyis a csalétek nél-
küli ragasztós felületre. (A kísérletben használt csótánygélek 
azóta már részint nem elérhetőek.)

3 sz. .ábra: Egy olyan kísérlet eredménye, ahol öt különböző gélcsalétek 
vonzó hatását vizsgálták barna csíkos csótányokon  

(ábra: ANACLERIO & MOLINARI, 2012)

A feromon, mint lehetőség
Az itt bemutatott kísérletek arra mutatnak rá, hogy a csó-

tány-aggregációs feromonok használata a csótányok monito-
rozása, illetve irtása során, egy sokat ígérő kezdet lehet a jövő-
ben. Egy probléma azért mindenképpen akad a csótány-agg-
regációs feromon ragasztóscsapdákban és csalétkekben törté-
nő felhasználása során, mégpedig a feromon faj- és főleg po-
pulációspecifikus tulajdonsága. A csótánycsapdáknak és csó-
tánycsalétkeknek lehetőleg olyan különféle fajra, illetve főleg 
különféle populációkra ható aggregációs feromonokat kellene 
tartalmazniuk, amelyek biztosítani tudják, hogy a kihelyezett 
készítmény minden szóba jöhető csótányfaj esetén hatásos. 
Nagy probléma az is, hogy a feromonoknál könnyen illó anya-
gokról van szó. A csótánycsalétkeket pedig úgy kell gyártani, 
hogy azok hosszú tárolási idővel rendelkezzenek. 

Dr. Reiner Pospischil tájékoztatása alapján a 90-es években 
csótány-gélcsalétekállomásokban feromontartalmú készítmé-
nyeket is vizsgáltak. Az ötlet, hogy a csalétekben csalogató-
ként csótányferomon legyen, alapjaiban jó. Biokémiai oldalról 
nézve a különböző csótányfajok feromonkoktéljainak hasonló-
nak kell lenniük összetételben, ahhoz, hogy egy olyan keveré-
ket tudjanak találni, ami mind a négy fajra csalogató hatással 
van. A feromonlehetőségek, amelyeket a csótánygéllel együtt 
kis cseppekben kínálhatnánk, szintén egy jó gondolat.

Dr. Martin Felke  
cikkét Papp Zsuzsa – Bábolna Bio Kft. – fordította
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A CEPA ELNÖKÉT KITÜNTETTÉK A NASHVILLE-I PESTWORLD KIÁLLÍTÁSON
Október 21-én, az Univar cég nemzetközi fogadásán, Benjamín Gómez Guero, az Univar Latin-Amerikáért felelős ügyvezetője, 
három Világ Nagykövete Díjat (Global Ambassador Award) adott át olyan személyek  elismeréseként, akik nagy hatással voltak 
a világ kártevőirtási iparágára. A 2015. évi nagykövetek a következők: 
Motokazu Hirao a Matsushita Electric Works céggel végzett munka elismeréseként kapta a kitüntetést. Hirao Japán első 20 pro-
fesszionális kártevőirtó cégét támogatta annak érdekében, hogy az ország hatalmas rágcsáló populációját kézben tudják tartani. 
Hirao az életét a kártevőirtó iparág professzionalizmusa világméretű fejlesztésének szentelte.
Mirko Baraga, korábbi pilóta,  életét is veszélyeztetve permetezte a földeket hazájában, Argentínában, majd a későbbiekben to-
vábblépett a  repülőgéppel történő kártevőirtástól, és Latin-Amerika területén azzá a személlyé vált, akinek legnagyobb ráha-
tása volt az IPM-re. Baraga élelmiszeripari növényekre specializálódva képezte tovább kollégáit a Rio Grande-től Ushuaia-ig, 
egész Argentínában.
Végül, de nem utolsó sorban, Bertrand Montmoreau a CEPA elnökeként végzett munkájáért kapott kitüntetést. Bertrand Nagy-
követi Díjra történő jelölését Banjamín Gomez ösztönözte, emlékeztetve a közönséget arra, hogy „bár az utóbbi években sok kí-
sérlet volt az európai nemzetek egységesítésére, Bertrandnak sikerült 28 eltérő nemzeti és regionális szervezetet összehoznia egy 
egységes szervezetbe, miközben az NPMA és más, a világban található kártevőirtó kollégákkal is munkakapcsolatot alakított ki”. 
Gratulálunk, Bertrand! 



Újabb cégek nyerték el a CEPA EN 16636:   
Európai Kártevőirtási Szolgáltatási Szabványra vonatkozó tanúsítási oklevelet

A CEPA és a Görög Kártevőirtó Szövetség (SEAME) közös rendezésében, Athénban lebonyolított konferencián a CEPA elnö-
ke, Bertrand Montmoreau személyesen adta át a görög UNIMDOMUS cég ügyvezetőinek, Konstantina Sigalounak és Stelios 
Sigalosnak a tanúsítványt. 
A görög cég mellett nemrégiben kapta meg a tanúsítványt a holland Lagerwey Bestrijding en Beschmerming cég, továbbá a fran-
cia Laboratoire SPV cég.


A következő cikkek a CEPA 2016. februári hírlevelében jelentek meg.

A BBC riportja a kormányzati pénzek csökkentéséről  
és annak a kártevőirtásra gyakorolt hatásáról

A BBC regionális programja, a „Kitekintés Északnyugatra” 2016. február 8-i, esti fél nyolcas adásában számolt be a növekvő pat-
kány aktivitásról Liverpool városában. Az adás a Liverpoolban a helyi hatóságok által elköltött összeg csökkentésének hatására 
fókuszált. A BBC-nek a Liverpooli Városi Tanács által bemutatott statisztika jelentős patkány tevékenység növekedést mutatott: 
2013-ban 5.374 bejelentést, 2014-ben 7.001 bejelentést, míg 2015-ben 7.181 bejelentést kaptak. Munby tanácsos, a Liverpooli 
Kabinet tagja interjút adott a számok és a kártevőirtási költségvetés csökkentése tekintetében, továbbá arra a kihívásra vonat-
kozóan, amivel a tanács szembenéz a probléma kezelésére tett kísérletek kapcsán. Bemutatásra került, hogy aggasztó módon a 
lakosság saját kezébe veszi a megoldást és rágcsálóirtószert tartalmazó nyitott dobozokat helyeznek ki a sikátorokba, továbbá 
rágcsálóirtószert öntenek a patkánylyukakba.

Az egerek késleltetik a brüsszeli alagutak javítási munkálatait
Az egereket hibáztatják a brüsszeli közlekedési káosz enyhítését célzó javítási munkálatok késedelme miatt, amelyek – úgy tű-
nik – megették az építési terveket.
Az Európai Unió vezetői, akik azért gyűlnek össze, hogy a migráns krízist és Nagy-Britannia EU-ból történő esetleges kilépé-
sének fenyegetését vitassák meg, egy olyan Brüsszelbe érkeznek, amely azzal küzd, hogy megbirkózzon a kulcsfontosságú alag-
utaknak az omladozó beton és az évek pusztítása miatti ismételt lezárásával.
A belga főváros regionális parlamentjének arról számoltak be, hogy a javítási munkálatok azért késnek, mivel az eredeti építési 
tervek megsemmisültek – valószínűleg rágcsálók ették meg.
Az alagutak létfontosságú útvonalakként szolgálnak Európa legzsúfoltabbnak mondott városában. Az építési terveket helyszűke 
miatt évtizedekig egy autópálya híd pilléreiben tárolták.
„Valószínűleg egerek ették meg” – mondta a város infrastruktúrális ügynökségének volt vezetője a városi képviselőknek. Az EU 
és a NATO központjának otthont adó 1.2 milliós lakosú városban az utak állapota sürgős politikai kérdéssé vált Belgiumban; az 
alagutak javításának becsült költsége 1 milliárd Euro (kb. 310 milliárd forint).

fordította: Németh Mária

H Í R E K
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Smithsonian.com – 2015. augusztus 18.

A gyógyszertárakban kapható 
termékeknek  ellenálló fejtetvek ellepték  

az Egyesült Államok felét 
Eddig mintegy 25 államban találtak olyan fejtetveket, amelyek 

túlélték a gyógyszertárakban kapható szerekkel történt kezelése-
ket.

A piros (fekete-fehérben a sötétebb szín) színnel jelölt államokban 
találhatók az ellenálló fejtetvek

Az Edwardsville-i Dél Illinois Egyetemen dolgozó Kyon Sup Yoon pá-
lyafutása nagy részét annak szentelte, hogyan kezeljék azokat a tetve-
ket, amelyek gőzerővel lepték el az Egyesült Államokat az utóbbi évek-
ben. Előzetes számításai szerint 25 államban találhatók meg azok a fej-
tetvek, amelyek ellenállnak az elterjedten használt kezelő szereknek.

Yoon szerint a gondot a piretroidok széles körű használata okozza, 
ugyanis piretroid tartalmú szereket használnak házon kívül és belül a 
kártevők – a szúnyogoktól az ágyi poloskáig – ellen. Márpedig minél 
többször kerülnek érintkezésbe a kártevők ezekkel a szerekkel, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy mutálódnak és ellenállókká válnak a 
szerekkel szemben. 

Annak érdekében, hogy a kutatáshoz szükséges számú több ezer te-
tűt begyűjtse, Yoon a szakértőkhöz fordult, akiknek segítségével orszá-
gos hálózat épült ki önkéntesekből, akik fésűt és etanollal töltött fiolá-
kat használtak, továbbá demográfiai információkkal is szolgáltak. 

Yoon és csapata csak 25 államban erősítette meg a rezisztenciát, 
azonban egy, az Amerikai Vegyészeti Társaság 250. konferenciáján 
megjelent publikáció szerint a helyzet sokkal rosszabb.

BBC News – 2015. augusztus 19.

A szúnyogriasztó fű illatos titkai
Amerikai tudósok azonosították az illatos szentperje (Hierochloe 

odorata) szúnyogriasztó hatással rendelkező kémiai összetevőit, a nö-

vényét melyet a bennszülött amerikaiak hagyományosan bogarak ri-
asztására használnak.

A laboratóriumi tesztek során 
a növény két összetevője tartot-
ta távol a szúnyogokat a csábí-
tó vérmintáktól, pont olyan siker-
rel, mint a népszerű Deet. További 
tesztek szükségesek a hatás időtar-
tamának meghatározásához.

A kutatók szerint a népi gyógy-
módok gazdag forrásai lehetnek az 
új riasztószereknek.

„Ez a negyedik növény, melyet 
ilyen szempontból megvizsgál-
tunk”, mondta Charles Cantrell, az 
amerikai Mezőgazdasági Osztály 
kémiai kutatója.

„A jó dolog ezzel a növénnyel kapcsolatban az, hogy egy bizonyos 
összetevőt, kumarint (C9H6O2) termel, aminek nagyon jó az illata, és 
riasztó hatása is van. És nagyon biztonságos.”

Dr Cantrell, az Amerikai Kémiai Szövetség 250. országos találkozó-
ján, Bostonban, újságíróknak adott riportja során elmondta: „A kuma-
rinnak érdekes a története. A 90-es években az emberek rájöttek, hogy 
az Avon ’Skin So Soft’ termékcsalád egyik tagjának rovarriasztó hatása 
van. Nem úgy hirdették, mint rovarriasztót, de a vevők jól ismerték a 
hatását. A tudósok kinyomozták, hogy a ’Skin So Soft’ egyik összetevő-
je a kumarin – melyet most az Illatos szentperjéből különítettünk el. 
Ennek ellenére, a kumarin jelenleg nincs regisztrálva, mint riasztó 
szer.” –  mondta Dr Cantrell.

A másik kulcs-összetevő, melyet 
ő és kollégái azonosítottak a perjé-
ben, a phytol (C20H40O), egy nö-
vényi olajokban található alapve-
tő összetevő. A phytol szintén ro-
var riasztó hatású, de jelenleg nem 
árusítják erre a célra. 

(Érdekességként említjük meg, 
hogy az illatos szentperje másik, 
valószínűleg ismertebb neve a bö-
lényfű, mely a lengyel Zubrówka 
vodka ízét adja – a szerk.)

Népszabadság – 2015. október 1.

Csótányt etettek zárkatársukkal
Kényszerítés és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a Miskolci Járási 

Ügyészség két fiatalkorú ellen, akik egy héten át bántalmazták és aláz-
ták meg egy zárkatársukat. A sértett fiú tavaly júniusban került előze-
tes letartóztatásba, a fiatalkorúak szirmabesenyői büntetés-végrehajtási 
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intézetébe. A két vádlott rászállt a gyengébb testalkatú fiúra, többször 
bántalmazták, egyszer egy csótányt is megetettek vele. Megaláztatása-
inak az vetett véget, hogy jelentette a történteket, ezért másik zárkába 
helyezték. (MTI)

Garrards Pest Review 

Az európai darazsak ellepték  
Melbourne-t

Példa nélkül álló számban özönlötték el Melbourne-t (Ausztrália) a 
darazsak a nyári hónapok alatt. A főváros belvárosában nyüzsögtek a 
rovarok és gyarapodtak is az enyhe időnek köszönhetően.

A darázstámadások időszaka a késő nyár – kora ősz, ezért a lakó-
kat figyelmeztették, hogy ne menjenek az európai darazsak közelébe. 

Sok, hibernációban lévő darázs királynő életben maradt Victoria ál-
lamban (Ausztrália) a szokatlanul meleg tavalyi télnek köszönhetően. 
Az élelemben és lombozatban gazdag területek vonzzák a darazsakat, 
amelyek rekord számban árasztották el a várost és környezetét.

A méretben és formában a méhekhez hasonlító európai darazsak 
leginkább húson, gyümölcsön és szeméten élnek. A fedél nélkül, a sza-
badban hagyott kukák nagy számban vonzzák őket. A darazsak külö-
nösen kedvelik a cukros italokat és gyakran látni őket a szabadban pik-
nikezők körül. 

A darazsak, amelyek mintegy 15-20 mm hosszúak, fényes sárga tes-
tükön háromszög alakú foltokkal és két hosszú csáppal, többszöri, fáj-
dalmas csípésre képesek. A szakértők azt tanácsolják, hogy számuk 
minimalizálása érdekében ne maradjon élelmiszer vagy ital a szabad-
ban, ami esetleg lehullott a földre, azt szedjék fel, továbbá a szemetes 
kukákat fedjék be. 

Szerencsére a hűvösebb ősz közeledtével a darazsak száma meg-
csappant.

Garrards Pest Review 

A sorscsapás patkányok képében érkezett 
Sydney-be

A kártevőirtók szerint a patkányfertőzöttség negyed évszázad óta a 
legrosszabb, amit Ausztráliában tapasztaltak.

A városban élők szokása, hogy hosszabb ideig hagyják a szemetes 
kukákat az utcákon mint régebben, lehet a fő oka a kártevők elszapo-
rodásának.

A patkányok általában 15 almot produkálnak évente, mintegy 16 
utóddal egy-egy alomban. Amikor túlszaporodnak, élőhely után kutat-
va lakott területekre költözhetnek. 

A probléma még rosszabbra is fordulhat a hideg téli hónapok során, 
amikor a kártevők melegebb területeket részesítenek előnyben.  

nol.hu – 2015. október 27.

Karácsonyi rémálom:  
egér fuldoklott a szaloncukorban

Lejárt szavatosságú, illetve jelöletlen alapanyagokat és termékeket 
találtak az ellenőrök egy szaloncukorgyártó üzemben a Pest megyei 
Örkényben, a cukormasszában a vizsgálat idején egy egér fulladozott  
– tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
kedden.

A közlemény szerint a Nébih és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) közös ellenőrzést tartott egy örkényi szaloncukorgyártó üzem-
ben október közepén.

A termékeket takarítatlan helyiségekben, koszos, rozsdás gépekkel, 
berendezésekkel állították elő. Az alapanyagraktárban egy használaton 
kívüli targoncát is tároltak. Az üzemben rovarokat – legyeket, méhe-
ket – és rágcsálókat is találtak az ellenőrök. Hiányos volt a gyártásközi 
nyomonkövetés is.

A Nébih munkatársai 28 tételt, több mint 11 tonna lejárt minőség-
megőrzési idejű, valamint jelöletlen, nem nyomonkövethető élelmi-
szer-alapanyagot, gyártásközi selejtet és jelöletlen, lejárt fondant (cu-
kormasszát) foglaltak le és utaltak megsemmisítésre. Az eljárás folya-
matban van – közölte a hivatal.

A NAV-ellenőrök megállapították, hogy a helyszínen dolgozó több 
mint 70 munkavállaló felét bejelentés nélkül foglalkoztatták, a többie-
ket pedig munkaerő-kölcsönzés, illetve vállalkozási szerződés alapján. 
Ez utóbbi jogviszonyok szabályosságát jelenleg vizsgálják.

Az üzem mindkét hatóságtól milliós nagyságrendű bírságra számíthat 
– áll a közleményben.

nol.hu – 2015. november 03.

Valaki hangyainváziót akart rászabadítani 
Kínára

Több, mint ezer hangyát találtak két Németországban feladott cso-
magban a délnyugat-kínai Csengdu város vámosai a reptéri ellenőrzés 
során. A küldemény Hamburgból indult és Dubaj, valamint Szöul érin-
tésével érkezett meg Szecsuan tartomány székvárosába. A kémcsövek-
ben egy-egy darabka sárgadinnye segítette túlélésüket a hosszú úton.

Azonosítóik megállapították, hogy a Pogonomyrmex és a Parapone-
ra nembe tartozó hangyákról van szó, amelyek közös  jellemzői, hogy 
viszonylag gyorsan nőnek és sok helyütt házi kedvencként tartják őket.

Az egyenként tíz centiméteres, lezárt kémcsőben érkezett másfél-két 
centiméteres rovarok nem honosak Kínában, így természetes ellensé-
geik sincsenek – mondta el Csao Feng, a Szecsuan tartományi karantén 
kutatója a Hszinhua hírügynökségnek. Ezért, és mivel rendkívül gyor-
san szaporodnak, – királynőjük naponta akár 2000  utódot is képes 
létrehozni – veszélyt jelenthetnek a környezetre – vélte a kutató, aki 
hozzátette, hogy betegségeket is terjeszthetnek, károsíthatják a mező-
gazdaságot, az erdőket és az emberek egészségét is.

Az országos erdészeti hivatal vezetője szerint Kínában terjedőben 
van a veszélyes fajok importja. Csao Su-cung elmondta, míg a vámhi-
vatalok munkatársai 2000-ben 500 ilyen szállítmányt fogtak el, addig 
2013-ban ez a szám 610 ezerre nőtt.
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bbc.co.uk – 2015. október 28.

Kilenc bogár, amelyeket hírességekről 
neveztek el

1. Darwinilus sedarisi – Charles Darwin / David Sedaris

Ez az Argentínában élő holyva annyira ritka, hogy kétszer kapott ne-
vet. Az első név Charles Darwintól ered (aki az első példányt begyűj-
tötte 1832-ben). A másodikat a Radio 4 kedvezc műsorvezetőjéről, 
David Sedarisról kapta „elismerésül a természet iránti lelkesedéséért”.

2. Hydroscapha redfordi – Robert Redford

Ez a bogár a színész, filmrendező és a környezetvédelemért kampá-
nyoló Robert Redfordról kapta a nevét. James B. (Ding) Johnson, az en-
tomológus, aki felfedezte ezt a fajt, így magyarázza a névválasztást: Így 
tisztelgek Redford a Rocky Mountain (Sziklás hegység) természeti ha-
gyatékának megőrzése érdekében folytatott folyamatos munkája előtt.

3. Trigonopterus attenboroughi – Sir David Attenborough

Ezt a repülni nem tudó ormányos bogarat Mount Bawang-ban, az 
indonéziai Nyugat Kalimantan tartományban fedezték fel. Attenbo-
rough-ról neveztek már el garnéla rákot, törpe sáskát, aprópókot (Oo-
nopidae), egy növényt, amely patkányt eszik (ez felkeltette az érdek-
lődésemet és utánakerestem – a cikket ez után a cikk után találják ol-
vasóink. NM), továbbá egy dinoszauruszt (Attenborosaurus conybeari).

4. Cheguevaria montana – Che Guevara
Ez a rendkívül ritka, Puerto Rico-ban található bogár az argentín for-

radalmár után kapta a nevét a moszkvai Rovar Központ munkatársától, 
Sergey Kazantsev-től.

5. Agahidium vaderi – Darth Vader

Két entomológus, Kelly B. Miller és Qu-
entin D. Wheeler azért adta a Sith Nagyúr 
nevét ennek a penészevő bogárnak, mivel 
„széles, fényes, sisakszerű feje van”.

6. Agra katewinsletae – Kate Winslet

A hivatalos (és briliáns) magyarázat ennek a futóbogárnak a névvá-
lasztásához a következő: Kate karaktere a Titanic-ban nem süllyedt el 
a hajóval, ugyanez nem lesz elmondható erről a elegáns, lombkoroná-
ban élő fajról, amennyiben az esőerdőt legelővé változtatják.” 

7. Agra liv – Liv Tyler

A szintén futóbogár elnevezése úgy kapcsolódik Liv Tyler-hez, misze-
rint „ennek az elegáns bogárnak a létezése attól függ, hogy az esőerdő 
nem változik-e armageddonná”.

8. Anophthalmus hitleri – Adolf Hitler
Oscar Scheibel német gyűjtő 1937-ben fedezte fel ezt a vak, Szlové-

niában élő barlangi bogárfajt, és Adolf Hitlerről nevezte el. 
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9. Agra schwarzeneggeri – Arnold Schwarzenegger

A Costa Ricában élő, 2002-ben felfedezett Agra schwarzeneggeri 
hím egyedei egy pár bicepsz-szerű végtaggal rendelkeznek, így nem 
volt kérdés, kiről kapja majd az állat a nevét.

Patkányevő növényt fedeztek fel a Fülöp-
szigeteken

A ragadozó kancsóka növényt, amely patkányokat és rovarokat fo-
gyaszt, David Attenborough után nevezték el Nepenthes attenboroug-
hii-nak.

Botanikusok csoportja a két angol szakértő, Stewart McPherson és 
Alastair Robinson vezetésével a Fülöp-szigeteki Victoria hegyen találta 
2007-ben. A növény egyike a legnagyobb kancsóka növényeknek, és 
a legnagyobb húsevő bokor, amely a patkányokat savszerű enzimekkel 
bontja le. A csapat felfedezésük részleteit a Botanical Journal of Linne-
an Society-ben tette közzé.

Népszabadság – 2016. január 28.

Szúnyoggal a vírus ellen
Új év, új fenyegetés. Alig sikerült visszaszorítani az ebolát, itt a fura 

nevű Zika-vírus, amely Latin-Amerikából terjed észak felé. Mivel a kór-
okozó leginkább a magzatokra veszélyes, a terheseknek javasolják a 
fertőzött területek elkerülését, az érintett pároknak a gyerekvállalás el-
halasztását.

Vélhetően majmoktól jutott át az emberre a Zika-vírus, amelyet elő-
ször 1947-ben írtak le Ugandában. Fél évszázadig nem keltett különö-
sebb feltűnést: a szúnyogok terjesztette kórokozó Afrikában és Délke-
let-Ázsiában okozott kisebb járványokat. Az elmúlt tíz évben viszont 
megjelent a csendes-óceáni szigetvilágban, Yap szigetén 2007-ben  a 
lakosság 75 százalékát megfertőzte, és tavaly májusban felbukkant Bra-
zíliában. Epidemiológusok szerint nincs kizárva, hogy a kórokozót a 
2014-es futball-világbajnokság idején hozta be valaki. Egy biztos: azó-
ta nincs megállás, már 27 afrikai, ázsiai és óceániai országban mutat-
ták ki.

A Zika tizenkét latin-amerikai országon söpört végig, hogy észak felé 
meg se álljon Mexikóig. Brazil kutatók szerint megváltozott a vírus gén-
állománya, emiatt könnyebben támadja meg az emberi sejteket, és 
okoz sokkal súlyosabb tüneteket, mint 2000 előtt. Eddig Európában 
és az Egyesült Államokban csupán néhány esetet jelentettek olyan pá-
cienseknél, akik a fertőzött országokból érkeztek haza. A washingtoni 
illetékesek azt kérik, a terhes nők halasszák el a járványtól sújtott terü-
letekre tervezett utazásukat. A Zika-vírus csupán a megfertőzöttek ötö-
dénél produkál kellemetlen tüneteket: a betegek helyi kiütésekre, láz-
ra és izületi kínokra panaszkodnak. Ritka esetekben a vírus együtt jár a 
Guillan-Barré-szindrómával, ami ideggyulladást, bénulást okozhat, és 
akár halálos is lehet. A Zika igazán a magzatokra veszélyes. A terhes 
nők megbetegedése túl sok esetben vezet az embrió agykárosodásá-
hoz, az újszülöttek gyakran kisfejűséggel és sorvadt aggyal jönnek a vi-
lágra. Brazíliában és Francia Polinéziában a vírus megjelenésével min-
denütt drámaian megugrott az ilyen esetek száma.

„Ne essenek most teherbe” – tanácsolta év végén egy brazil orvos a 
nőknek, sőt a betegségtől még mentes Jamaica egészségügyi szervei is 
a terhesség hat hónapos – egy éves  elhalasztására kérték a lakosságot. 
Persze az ilyesmi zömében még a fejlettebb Egyesült Államokban sem 
szándék kérdése: 2002-es adat szerint az összes terhesség 51 százalé-
kát tekintették előre tervezettnek. A latin-amerikai országokban ez az 
arány még alacsonyabb lehet.

Brazíliában a kisfejűséggel születettek aránya a Zika megjelenése óta 
a hússzorosára ugrott, s feltételezések szerint mostanra 1,3 millióan 
hordozhatják a vírust. Az országban jelenleg – az erőszakos nemi közö-
sülés, az anya életének veszélyeztetése, vagy a magzat agyi károsodása 
kivételével – illegális az abortusz, mégis mintegy egymillióra becsülik a 
feketén elvégzett beavatkozások számát. Ugyan ultrahanggal a károso-
dás megállapítható, így időben elvégezhető a művi terhességmegsza-
kítás, de sok esetben ehhez a nők nem  jutnak hozzá. A régió más or-
szágaiban a törvény ráadásul lehetetlenné teszi a kényszerű abortuszt 
is. El Salvadorban például az anyát és a beavatkozást végző orvost is 40 
év börtön fenyegeti.

Több laboratóriumban jelenleg gőzerővel kutatják a vírus moleku-
láit, melyek nagyon hasonlítanak a Dengue láz kórokozójára. A New 
Scientist egy brazil kutatót idéz, aki szerint elképzelhető, hogy a vírus-
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sal fertőzöttek védtelenebbekké válhatnak a Dengue láz súlyosabb vál-
tozata ellen is. Egy csoport génmódosított szúnyogokkal védekezik a 
Zika ellen:  a „dizájnrovarok” a vad egyedekkel párosodva életképte-
len utódokat hoznak létre. Az eddigi kísérlet majd 90 százalékban el-
pusztította a terület szúnyogállományát, de a szomszédos területekről 
érkező rovarok ellen a védekezést  folyamatosan fenn kellene tartani.

Népszabadság – 2016. január 30.

Zikától féltik az olimpiát
Már a sportvezetők is aggódnak a magzatokban agyi károsodást oko-

zó Zika-vírus brazíliai terjedése miatt, ám úgy tűnik, a fél év múlva ese-
dékes Rio de Janeiró-i olimpiát egyelőre nem veszélyezteti a fertőzés. 
A WHO mindenesetre vészhelyzeti csoportot hozott létre, az USA-ban 
pedig dolgoznak a vakcinán.

Összefogásra szólította fel hazája lakosságát a Zika-vírus elleni harc-
ban a brazil elnök. Dilma Rousseff szerint nemzeti mozgósításra van 
szükség a kórokozót terjesztő szúnyogok megsemmisítéséhez. 

A Zika-vírus a fertőzöttek nyolcvan százalékában semmilyen problé-
mát nem okoz, ötödüknél pedig kisebb, az influenzáéhoz hasonló tü-
netegyüttessel jár, ám azt gyanítják, hogy a magzatoknál súlyos agyká-
rosodáshoz, úgynevezett kisfejűséghez (mikrokefáliához) vezet. Brazíli-
ában pedig – a Daily Mail online kiadásában idézett adatok szerint – az 
elmúlt egy évben csaknem négyezer ilyen esetet regisztráltak.

Brazil jogászok, tudósok és aktivisták egy csoportja már hozzá is lá-
tott egy olyan beadvány elkészítéséhez, amelyben kérik, hogy a Zi-
ka-vírussal fertőzött kismamák számára is tegyék lehetővé a Brazíliában 
egyébként tiltott – csak egészségügyi indokkal vagy nemi erőszak ese-
tében engedélyezett – abortuszt. Ennek a csoportnak 2012-ben már 
sikerült elérnie, hogy egy másik rendellenesség, az anenkefália, azaz 
agyvelőhiány esetében tegyék lehetővé a terhesség megszakítását.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) adatai szerint Bra-
zíliában fél- és másfél millió között lehet a fertőzöttek száma, és a ví-
rus a régió több mint húsz államában, sőt Európában is megjelent (brit, 
dán és holland állampolgárokban is felfedezték már). Szakértők szerint 
az amerikai kontinensen az idén három-négymillió ember kaphatja el 
a fertőzést, ezért a vírus robbanásszerű terjedése nyomán a WHO kü-
lönleges vészhelyzeti csoportot hozott létre.

Vakcina egyelőre nincs a vírus ellen, de a BBC összefoglalója szerint 
az Egyesült Államokban azt ígérik, hogy az év végén megkezdődnek az 
ilyen kísérletek. A szakértők úgy vélik, hogy az egyik lehetséges mód-
szer a nyugat-nílusi láz ellen kifejlesztett, még kísérleti stádiumban lévő 
oltóanyag módosítása a Zikára.

Rio de Janeiro polgármestere csütörtökön azt mondta, hogy szerin-
te a vírus gyors terjedése „nem probléma az idei olimpia számára”. 
Eduard Paes megjegyezte, hogy a fél év múlva, augusztus 5-én kezdő-
dő játékokat az ottani téli – szárazabb és hűvösebb – időszakban ren-
dezik meg, akkor pedig „sokkal könnyebb” a szúnyogok elleni harc.

A sportvilágban mindenesetre aggodalmat kelt a probléma. Thomas 
Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke kijelentette, hogy min-
dent megtesznek a játékok védelme érdekében, és útmutatót adnak ki 
a sportolók, valamint az esemény látogatói számára. 

Az amerikai, az ausztrál, a brit és az orosz olimpiai csapat szorosan 
nyomon követi az eseményeket – írta a brit Telegraph. Az ausztrál kül-
döttség egészségügyi vezetője azt mondta, hogy a „várandóssági kor-
ban” levő nőknek ismerniük kell a kockázatokat, Vitalij Mutko orosz 
sportminiszter pedig kijelentette: minden óvintézkedést megtesznek. 

blog.rojaker.hu – 2016. 03. 09.

A világ legpechesebb egerének esete  
a 150 éves egérfogóval

A napokban érdekes blogbejegyzést tett közzé a délkelet-angliai 
Reading városának egyike múzeuma, az angliai vidéki életet bemuta-
tó Museum of English Rural Life, amit aztán gyorsan fel is kapott a nem-
zetközi média. Nem is csoda, hiszen főszereplője méltán kiérdemelte a 
világ legpechesebb egere címet.

Mert hát ugye mekkora esély van arra, hogy a múzeumba betéve-
dő, ott több emeletet leküzdő egér egy üvegezett raktári szekrényben 
porosodó, viktoriánus kori egérfogóban fejezze be földi pályafutását? 
Nem is tippelnénk meg milyen csekély, de szerencsétlen jószágnak ösz-
szejött ez a mutatvány.

A történetet a múzeum egyik fő alapítójának számító University of 
Reading tette közzé, azzal nyitva a blog bejegyzést, hogy meglehetősen 
szokatlan levelet kaptak a múzeum helyettes kurátorától, aki épp egy, 
Reading faunájával foglalkozó kutatási programhoz válogatott a kiállítás 
raktári anyagában fellelhető érdekes egérfogóból. Az email azzal kez-
dődött, hogy van egy döglött egér a nevezett egérfogóban, ami a mú-
zeum adatbázisa alapján viszont nem képzi annak részét.

Egerünkkel meglehetősen kibabrált a sors, hiszen betévedt egy olyan 
múzeumba, ami a vidéki életet bemutató anyagaival eszményi egér-
laknak bizonyulhatott volna, ám egerünk hova mászik be? Egy üveges 
szekrényben lapuló, bő 150 éves, csali nélküli egérfogóba, ami annak 
rendje és módja szerint csapdába is ejtette. Történetesen egy élvefogó 

Az egér végzetét okozó csapda címkéje. | Fotó: MERL/University of Reading
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csapdáról van szó, ám mivel azt értelemszerűen nem eredeti funkci-
ójában használták, nem is ellenőrizte senki – azaz ez nem sokat segí-
tett szegény jószágon, amely így minden bizonnyal szép lassan szom-
jan halt.

A múzeumban ugyan többféle csapdát használnak mindenféle kár-
tevő ellen, de ez persze nem jelenti azt, hogy minden betolakodót meg 
is tudnak fogni vele. Ékes bizonyítéka ennek ezen furcsa eset. Tény, 
hogy érdekes kérdés, miként jutott be a kisegér végzete helyszínére. 
Különösen akkor az, ha megnézzük a readingi egyetem által feltöltött 
videót, amin látszik, hol is leltek rá!

A múzeum részéről a bejelentéskor még nem döntötték el, mi le-
gyen az egér maradványának sorsa: kapjon egy méltó temetést, vagy 
kipreparálás után kiállítsák az egérfogóval együtt.

A viktoriánus kori egérfogó kapcsán úgy vélik, hogy azt kitalálója, 
bizonyos Colin Pullinger 1851-ben mutatta be és többek között olyan 
jelzővel illette, hogy az örökkévalóságig működik – ahogy ez a fotón 
látható egérfogó kissé már viseletes címkézésén olvasható is. Nos, sze-
gény egeret vélhetően nem boldogítja, hogy Pullinger úr ígérete egye-
lőre tartja magát…

Azt egyelőre nem tudjuk garantálni, hogy olyan egércsapdát tudunk 
kínálni kedves olvasóinknak, melyek bő 150 év múlva is működnek 
– térjünk vissza erre másfél évszázad múlva – de azt igen, hogy szé-
les termékkínálatunkban remek eszközöket találhatnak rágcsálók el-
len. Legyen szó élve fogó, vagy a kérdést úgymond helyben lerendező 
csapdákról.

index.hu – 2016. 03.16.

Egérinvázió miatt zártak be egy 
reformételeket gyártó üzemet

Azonnali hatállyal bezárt egy magliszteket, tésztákat és olajokat elő-
állító üzemet Csongrád megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága, derül ki a Nébih közleményéből. 
Az ellenőrzés során egereket találtak a szegedi székhelyű Fűszerház 
– Vitapharma Kft. alapanyagraktárában, emellett a nyomonkövethető-
séggel és a dokumentációval is gondok voltak. 

Az üzem alapanyagraktárában, egy raklap megbontása után, számos 
újszülött és pár napos egeret találtak a szakemberek. Több helyiségben 
egérürülék, az egyik zsákon pedig még elhullott egér is volt. A szakem-
berek azt tapasztalták, hogy az alapanyagok egy része jelöletlen, nem 
nyomonkövethető, valamint a gyártásról sem vezettek megfelelő doku-
mentációt. Az üzem egy része koszos, takarítatlan volt, az épület néhol 
be is ázott. A körülményeket jól mutatja a szokásos gusztustalan nébi-
hes videó, ezúttal bónusz rózsaszín bébiegerekkel.

A NÉBIH KÜI azonnali hatállyal megtiltotta az üzem működését. A 
helyszínen elrendelték több mint 120 tétel, mintegy 10 tonna termék 
forgalomból történő kivonását és megsemmisítését. Emellett az élelmi-
szervállalkozót kötelezték a még forgalomban lévő termékei visszahí-
vására.

Az eljárás folyamatban van, az ügyben milliós nagyságrendű bírság 
várható. A gyártó tevékenységét kizárólag a hiányosságok megszünte-
tése, majd a megismételt helyszíni szemle után folytathatja.

Városi Kártevők  
9. Nemzetközi  
Konferenciája  

(9th ICUP)
A három évenként, mindig más helyszínen meg-
rendezésre kerülő konferencia – amely 2008-
ban Budapesten, a MaKOSZ szervezésében 
zajlott le – 2017-ben kerül legközelebb megren-
dezésre, az angliai Birminghamban, az Aston 
University területén.

A konferenciára történő regisztráció várhatóan 
2016 tavaszán már megkezdődhet. Az előadá-
sok és poszterek beadásának részleteiről a szer-
vező bizottság 2016 nyarán fog körlevelet kül-
deni. Mint mindig, a konferencia hivatalos nyel-
ve most is az angol lesz.

Mindeddig az ICUP konferenciák logoja az ak-
tuális szervező bizottság által került „megálmo-
dásra”. Az ICUP végrehajtó bizottságának két 
állandó tagja, Dr Bill Robinson és Clive Boase 
úgy érezte, eljött az idő egy állandó logo létre-
hozására – lásd a fenti ábrát.

A 2017-es konferencia weblapja fejlesztés alatt 
van. Az ICUP központi weblapján (www.icup.
org.uk) az érdeklődők megtalálhatják az előző 
konferenciákon elhangzott előadásokat.
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