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Meghívás a romániai szövetség részéről 

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége (MaKOSZ) vezetősége, az Asociatia Nationala 
a Operatorilor DDD (A.N.O.DDD) vagyis a Román Országos Kártevőirtó Szövetség 
meghívására 2009. november 18-19-én látogatást tett a román szövetség 
Marosvásárhelyen megtartott rendezvényén. Egyúttal olyan együttműködési 
megállapodást írtak alá, amelyben a két szövetség a kártevőirtási tevékenységgel 
kapcsolatos szakmai, biztonsági, környezetvédelmi kérdések regionális, kontinentális és 
adott esetben globális jellegű problémák együttes megoldásán egymást kölcsönösen 

támogatva tevékenykednek. 

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

 

Nemzetközi szabvány kidolgozása 
 
A CEPA 2009. április 23-án, Londonban megtartott Közgyűlése elfogadta az ún. „CEN 
Project” tervet, amely szerint a CEN-nel (European Standards Institute) együttműködve 
kidolgozza a kártevőirtó szolgáltatás európai szabványát.  

 

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

EUROPEST 2010 

Szövetségünk idei, XIX. Országos Konferenciáján (Balatonfüred, szeptember 23-25.) Dr. 
Bajomi Dániel elnök szóban bejelentette, hogy az EUROPEST rendezvény mégsem 
Magyarországon kerül megrendezésre 2010-ben. Nos, a CEPA november 3-i, Dublinban 
(Írország) megtartott igazgatósági ülése újra napirendre tűzte a kérdést, és immáron 
véglegesen, megszavazták az EUROPEST Budapesten történő megrendezését, az eredeti 

időpontban, azaz 2010 április 22-23-án (csütörtök-péntek).  

Ennek megfelelően, a MaKOSZ újrakezdte a szervezést. Következő Hírleveleinkben 
folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről. Annyi bizonyos, hogy ezzel az 
eseménnyel párhuzamosan, mind a CEPA, mind a Francia Kártevőirtó Szövetség itt kívánja 
megtartani éves közgyűlését. Az EUROPEST nyelve angol lesz. Annak érdekében, hogy 
minél többen tudjanak részt venni, magyar és nagy valószínűséggel spanyol (ugyanis az 
előzetes jelzések alapján nagy számú spanyol delegációra is számíthatunk) 
szinkrontolmácsolás is lesz. 
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Elkezdődött az új egészségügyi gázmester képzés az 
ETI-ben 

A 2009. október 22-én megtartott előzetes tájékoztatás után, november 3-án elkezdődött 
a kártevőirtó szakma részére a második, új típusú képzés szerinti tanfolyam, amely során 
az alapképzéssel az egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, majd ráképzéssel az 

egészségügyi gázmesteri képesítést lehet megszerezni. 

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

Vizsgák 

2009. október 13-14-én megtörtént az elmúlt tanfolyamok sikertelen vizsgáit tett tanulók 
pótvizsgája. Sajnos ezt a vizsgát sem sokan abszolválták. 2013-ig van lehetőség a régi 
képzésben részt vett tanulóknak a régi vizsgakövetelménynek megfelelőn a sikertelen 

vizsgájukat megismételni – akár többször is.   

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

Felhívás 

A MaKOSZ novemberben tervezi kiadni a Kártevőirtás legújabb számát. Amennyiben 
hirdetést kíván elhelyezni újságunkban, kérjük, hogy hirdetési szándékát, és magát a 
hirdetést minél előbb megküldeni szíveskedjék Németh Mária részére 
(igazgatosag@babolna-bio.com), vagy a MaKOSZ címére (makosz@tlt.hu). 

 

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

 
Jogszabályi változással kapcsolatban 
 
A Magyar Közlöny 2009. június 26-án kelt, 88. száma alapján, A közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. Törvény módosításáról szóló 
2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. 
törvény 222. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény a IX. fejezetet 
megelőzően a következő 33/A. §-sal egészült ki, amelyet a Szövetség a 6. számú, 
szeptember havi Hírlevelében közzé tett. A jogszabály végrehajtási utasítása mind a mai 
napig nem jelet meg, így az ott előírtakkal kapcsolatban tennivaló nincs. Amint, bármilyen, 
a jogszabállyal kapcsolatos rendelkezés megjelenik, a Szövetség egyrészt a honlapján 
(www.makosz.hu) , illetve Hírlevelében tájékoztatást ad erről.   
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