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EUROPEST 2010  

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a CEPA úgy határozott, hogy a budapesti konferenciát egy 
későbbi időpontban rendezi meg. Tekintettel az Európában 2010. április 17-21. között, az izlandi 
vulkánkitörés miatt kialakult bizonytalan légiközlekedési helyzetre, ez a döntés mutatkozott a 
leghelyesebbnek részükről. A CEPA örömmel tudatja, hogy a konferencia 2010. június 14-15-én 
(hétfő-kedd) kerül megrendezésre. A részvétel feltételei változatlanok, a befizetés érvényes. 
További információk, regisztráció a www.cepa-europest2010.com honlapon keresztül elérhetők, 
illetve a program magyar nyelvű változata a www.makosz.hu honlapon is megtekinthető. 

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

Fontos jogszabályi változás 2010-ben 

Megjelent Magyar Közlöny 2010/55. számában az egészségügyi miniszter, a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 17/2010. (IV. 16.) EüM–
FVM–KvVM együttes rendelete a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról. A 
szakma szempontjából a rendelet 8. számú melléklete a legfontosabb. Módosult a 1. Fogalmi 
meghatározások alcím 1., 4., 5., 6., és 7. pontja, az 5. Az irtószerek tárolása alcím 5. és 8. pontja, 
továbbá a 6. Az irtószerek felhasználása alcím 5. és 18. pontja. Hatályát veszítette a 8. sz. 
melléklet 10. és 17. pontja. Vagyis a továbbiakban nem kell összeszedni az elhullott 
kártevőket, és nem kell tájékoztatást küldeni az elsőfokú hatóságnak a II. forgalmi 
kategóriájú irtószer felhasználása esetében, ha élelmiszer-ipari és élelmiszer-kereskedelmi 
üzemekben, üzletekben, raktárakban, vendéglátó-ipari egységekben, közétkeztetési helyeken, 
illetőleg fekvőbeteg-ellátó és gyermekvédelmi intézményekben történik a kártevőirtás. Fontos 
változás, hogy az irtószerek tárolásáról szóló rész pedig nem tesz különbséget az egyéni és 
társas vállalkozás között! Mint ismert, a 2/2010 (I. 26.) EüM rendelet szerint a kártevőirtó 
tevékenység engedélyköteles lett. 

 

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

Működési engedélyek kiadása 

2/2010. (I. 26.) EüM rendelete szerint 2010. április 1-ig kellett kérelmezni a vállalkozásnak, illetve 
a tevékenységet végzőnek az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító 
engedélyt. A 2010. április 1-jéig engedélyt nem kérelmező vállalkozás ettől az időponttól 
egészségügyi kártevőirtó tevékenységet nem végezhet. A rendelet kiadása sok problémát vet fel, 
mivel az Intézetek egymástól eltérően értelmezik a rendeletet, ennek okán, különböző papírokat, 
igazolásokat kérnek a vállalkozásoktól. A legnagyobb zavar az öt éves gázmesteri továbbképzés 
körül van, miután pillanatnyilag semmilyen jogszabály nem írja elő az ötévente kötelező, vizsgával 
záródó továbbképzést. Sok kollegának a 2008. augusztusa – a rendelet visszavonása óta – nincs 
„érvényes” továbbképzésről semmilyen papírja. A konferenciákon szerzett kreditpontoknak ebben 
az esetben semmi jelentőségük nincs. Sok helyen az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális 
Intézetében áprilisban megtartott, az Intézet által szervezett szakmai továbbképzést akarták 
elfogadni tévesen az ötévenkénti továbbképzés helyett. A megtartott képzés, amelyre 
véleményünk szerint szükség volt, nem helyettesítette és nem helyettesítheti azt, amire nincs 
hatályos jogszabály. 

http://www.cepa-europest2010.com/
http://www.makosz.hu/
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OTH állásfoglalás 

Bélai Gyula, a Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője kérésére dr. Ócsai Lajos 
országos tisztiorvos, főosztályvezető úrtól az alábbi OTH 1243-4/2010. iktatószámú állásfoglalást 
kapta. Mivel az állásfoglalás minden kártevőirtással foglalkozó kollégát érint, – kivonatolva – 
nyilvánosságra hozzuk.  

„A munkavégzés során az egészségügyi kártevőirtónak a vonatkozó előírások szerint az 
alábbiakra van szüksége:   
 

 szakképzettség igazolása, 

 igazolószelvény a tevékenység bejelentéséről a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint, 

 a felhasználásra kerülő irtószer(ek) magyar nyelvű biztonsági adatlapja(i), 

 munkalap, 

 megfelelő munka- és védőruha, 

 szükséges egyéni védőeszközök, 

 mentőláda, 

 minden olyan egyéb anyag és eszköz, figyelmeztetések, értesítések, amelyekre a 
munkavégzés során szükség lehet.” 
 

Miután hatályát veszítette a biocid rendelet 8. sz. melléklete 17. pontja (lásd előző oldal), így nem 
kell előzetes tájékoztatást küldeni az elsőfokú hatóságnak a II. forgalmi kategóriájú irtószer 
felhasználása esetében, ha élelmiszer-ipari és élelmiszer-kereskedelmi üzemekben, üzletekben, 
raktárakban, vendéglátó-ipari egységekben, közétkeztetési helyeken, illetőleg fekvőbeteg-ellátó és 
gyermekvédelmi intézményekben történik a kártevőirtás. 
 
Véleményünk szerint a fentieken túlmenően tanácsos a kártevőirtó tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély másolatát szintén a munkavégzés helyszínén tartani. 
 

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

Tagdíjról 

Márciusban kiküldésre kerültek a 2010. évi I. félévi tagdíj bekérő levelek. Nagyon sok tagtársunk 
már befizette a tagdíjat, amit köszönünk. Aki esetleg ez idáig még elfelejtette befizetni a tagdíját, 
kérjük pótolni szíveskedjen. 

Aki esetleg nem kapta volna meg a Kártevőirtás 2010. évi első számát, az jelezze a Titkárság felé, 
hogy elküldhessük részére.  

Akinek olyan témája van, amit szívesen megoszt a kollegákkal, írja meg, szívesen közzétesszük.    

 

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

 

 


