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Jogszabályváltozás 
 

A Magyar Közlöny 2009. évi 145. számában jelent meg az egészségügyi miniszter 
30/2009. (X. 14.) EüM rendelete a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 
valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása: 
 
9. § Az R. 4. számú melléklete 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. Szúnyogok 
Szúnyogirtó szer és szúnyoglárva irtó szer légi úton csak az OTH engedélyével juttatható 
ki a környezetbe. Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárva irtás egészségügyi 
gázmester szakmai irányításával végezhető. A légi úton történő szúnyoglárva irtáshoz 
entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges. Az 
engedélyes köteles a kezelések tényleges időpontját és helyét a regionális intézetnek az 
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározottak 
szerint bejelenteni.” 
 

*************** 

Tájékoztatás  

A Magyar Közlöny mellékletének számító Hivatalos Értesítőben 2009. május 20-án (XII. 

évfolyam 2009/24. szám): „Az Országgyűlés elnökének közleménye” rovatban az 

alábbi közlemény jelent meg: 

„Az Országgyűlés elnökének közleménye az Országgyűlés főtitkára által jegyzékbe vett 
országos érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY 
határozat 141. § (3) bekezdése alapján közzéteszem az (1) bekezdés szerint jegyzékbe 
vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listáját. 

344. Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége  

Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke” 

*************** 

Felhívás 

A MaKOSZ novemberben tervezi megjelentetni a Kártevőirtás legújabb számát. 
Amennyiben hirdetést kíván elhelyezni újságunkban, kérem hogy hirdetési szándékát, és 
magát a hirdetést Németh Marika részére (e-mail: igazgatosag@babolna-bio.com) 
legkésőbb október 31-ig szíveskedjék megküldeni. 
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Megújult a MaKOSZ honlap 

Mint arról már több Hírlevélben értesítést adtunk, a MaKOSZ honlapja (www.makosz.hu) 

megújult külsővel és naprakész tartalommal áll a rendelkezésetekre. Újraindítjuk a 

Fórumot, ehhez a honlapon regisztrálni kell. A használatához rá kell kattintani a felső 

menüsor "Regisztráció" pontjára, meg kell adni az adatokat, majd megvárni a 

visszaigazoló e-mailt. Ha a visszaigazoló e-mailben található hivatkozásra kattintotok, 

akkor élesíti a regisztrációt, és már használható is az új felhasználói név és jelszó. Erre a 

procedúrára egyrészt azért van szükség, hogy senki se tudjon más adataival regisztrálni, 

másrészt hogy a rosszindulatú, automatikus regisztrációkat el lehessen kerülni. Az adatok 

közül a vezeték- és keresztnév, a felhasználói név, a jelszó és az e-mail megadása 

kötelező, a cégnév és a telefonszám nem. 

*************** 

Tagdíj befizetés 

A MaKOSZ tagdíjak 2009. év II. félévre vonatkozó bekérő leveleket a Titkárság minden 
kedves tagunk részére időben elküldte. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben elmaradása 
van, a tagdíját rendezni szíveskedjék. Amennyiben nem kapta meg a bekérő levelet, azt a 
Titkárság felé minél előbb jelezni szíveskedjék. Köszönettel.  

 

*************** 

Számla helyesbítés 

A Balatonfüredi rendezvényen résztvevők részére kiküldött számlák tartalmi hibásak. A 
számlázásakor elkerülte a figyelmünket, hogy 2009. július 01-től kezdődően az Áfa 
besorolások megváltoztak. A szállás áfa kulcsa 18% lett. A kiküldött számlák 25%-os 
adókulcsot tartalmaznak. A Szövetség minden érintettől szíves elnézést kér. A helyesbítő 
számlákat november 01-ig ki fogjuk kiküldeni.    

 

*************** 

Ősszel indul az új gázmesteri képzés az ETI-ben 

Makainé Vér Júlia, az ETI tanfolyamszervezője, tájékoztatta Szövetségünket, a 2009. 

őszén induló új tanfolyamról.  A jelentkezési lap az ETI honlapjáról (www.eti.hu) tölthető 

le. 


