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EREDMÉNYEKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁN A MAGYAR KÁRTEVŐIRTÓK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE MINDEN KEDVES KOLLÉGÁNAK! 

 

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

Néhány 2009. év végi jogszabályi változás 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet  

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 
kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010. január 
1-jétől havibér alkalmazása esetén 73 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 16 900 forint, 
napibér alkalmazása esetén 3380 forint, órabér alkalmazása esetén 423 forint.  

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2010. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 89 500 forint, hetibér 
alkalmazása esetén 20 600 forint, napibér alkalmazása esetén 4120 forint, órabér 
alkalmazása esetén 515 forint.  

Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet  

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényhez kapcsolódik 
ez a rendelet. 2010. január 1-től az egyéni vállalkozók legfőbb azonosítója a nyilvántartási 
szám. (Ezt kell a számlán is feltüntetni!) Mivel januártól nem kötelező az egyéni 
vállalkozónak vállalkozói igazolvánnyal rendelkezni, ezért azt csak külön kérelemre állítják 
ki. Az igazolvány kiállítására és kiadására irányuló eljárás során, amennyiben az ügyfél a 
kérelmet személyesen nyújtja be, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyekben eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozói 
nyilvántartásban.  

2009. évi CLIV. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról**    

 67. § 

A Kbtv. 33/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„33/A. § (1) Szolgáltatási tevékenység keretében egészségügyi kártevőirtó tevékenység az 

egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével végezhető.  
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkezőnek meg kell felelnie az e 

törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. 

Az egészségügyi államigazgatási szerv az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba 

veszi a szolgáltatót. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben az a természetes személy járhat el, aki a külön 

jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett. 

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására 

engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet, amely – ha az engedélyes egyéni vállalkozó – 

tartalmazza az engedélyes természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység 

végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az 

e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 

(5) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül a 

külön jogszabályban meghatározott olyan tevékenység, amely egészségügyi kártevők irtására 

vagy külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön 

jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhető.”  

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

EUROPEST 2010 

Az EUROPEST hivatalos honlapja már él: www.cepa-europest2010.com. A bal oldalon található 

egy magyar zászló, arra kattintva magyar nyelven megjelennek az információk, és lehetővé válik a 

regisztráció is. A részvételi díj a magyar résztvevők számára 57.000,- Ft/fő, mely összeg a 

következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

 2 napos részvétel a konferencián 

 2 ebéd 

 kávészünetek 

 konferencia anyag 

 magyar nyelvű szinkron tolmácsolás 

 

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

Felhívás 

A MaKOSZ február végén – március elején tervezi megjelentetni a Kártevőirtás 2010 évi első 
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).  
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