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VESZÉLYBEN A VÉRALVADÁSGÁTLÓ IRTÓSZEREK HASZNÁLATA 
Az Európa Parlament és Tanács, COM(2009)267 sz. „A biocid termékek forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról” szóló rendelet-tervezetében olyan módosításokat javasol, amelyek hosszútávon igen 
komoly kihatással lehetnek a magyar közegészségügyre, élelmiszeriparra, iparra és főleg az emberek 
életminőségére.  
A rendelet tervezetet az alábbiakban ismertetjük: 
A Vonatkozó 5. Cikkely a biocid hatóanyagok I. sz. Mellékletre (ún. pozitív lista) való felkerülésének a 
kizárási kritériumai mellett, meghatározza a derogációs lehetőségeket, amelyből azonban sajnálatos 
módon kiemeli a 4. (élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerek) és 14-19. Terméktípusok hatóanyagait, 
amelyek közé a rágcsálóirtó szerek (14), madárirtó szerek (15), csigaölő szerek (16), halirtó szerek (17), 
rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek (18), valamint riasztó- és csalogatószerek (19) tartoznak. 
A rendelet szövege magyar fordításban a következő:  
 
5. cikk 
Kizárási kritériumok 
1. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a (2) bekezdésben említett hatóanyagok csak akkor kerülnek 

felvételre az I. mellékletbe, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék rendeltetésszerű használata során a humán expozíció 

elhanyagolható, különösen amennyiben a terméket zárt rendszerben vagy szigorúan ellenőrzött 
feltételek mellett használják; 

b) bizonyított, hogy szükség van a hatóanyagra a közegészséget érintő komoly veszély elleni 
küzdelem céljából; 

c) bizonyított, hogy a hatóanyag fel nem vétele az I. mellékletbe aránytalanul nagyobb kedvezőtlen 
hatással járna ahhoz képest, mint amekkora kockázatot annak használata jelentene az emberi 
egészségre vagy a környezetre, és hogy nincsenek megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák. 

 
A c) pont nem vonatkozik a 4. és a 14–19. típusú termékek hatóanyagaira. 
 

Ez azt jelenti, hogy ha az Európa Parlament 2010-ben változtatás nélkül megszavazza a Biocid Direktíva 
helyett életbe lépő fenti Biocid Rendeletet, azaz nem kerül törlésre az 5. cikk alatt szereplő, „A c) pont 
nem vonatkozik a 4. és a 14-19. típusú termékek hatóanyagaira” mondat, akkor 2012-től kezdve senki 
sem fog tudni véralvadásgátló rágcsálóirtó szereket és egyéb más rovarirtó szereket alkalmazni 
Európában. 
Ezért a MaKOSZ minden lehetséges eszközzel és fórumon lobbizik, hogy a rendelet tervezetből törlésre 
kerüljön a fenti mondat! 

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

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. 

 
 

http://www.cepa-europest2010.com/
http://www.cepa-europest2010.com/
http://www.makosz.hu/
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Magyar Közegészségügyi Kártevő-irtószer Gyártó és Forgalmazó 
Tagszövetség (MKKGyFTSz) alakuló közgyűlése   
 
2009 nyarán határozott úgy a MAKOSZ vezetősége, hogy – mérlegelve az irtószergyártók kérését – 
szakmai találkozón felméri a valós igényt egy újabb tagszövetség létrehozására. 
A Thököly étteremben tartott rendezvényen több mint húsz forgalmazó cég képviseltette magát. Többségük 
támogatta a Magyar Közegészségügyi Kártevőirtószer Gyártó és Forgalmazó Szövetség (a továbbiakban 
MKFSZ) megalapítását a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségéhez (MASZOSZ) hasonlóan, a 
MAKOSZ tagszövetségeként. 
Az érdemi működés alapját képező értékesítési adatokat a résztvevők fele küldte be és ennek megfelelően 
ennyien kérték felvételüket. 
2010. március 2-án – a MaSZOSZ szezon-nyitó értekezletével egy időpontban – került sor az alakuló 
közgyűlésre, melynek keretében Lőrincz Árpádot megválasztották a tagszövetség elnökének. 
A tagszövetség elsőrendű feladata az aktuális helyzetfelmérés. Mindenek előtt az érdekeltek tudomására 
hozni a forgalomban lévő, valamint a kivont vagy kivonásra kerülő irtószerek listáját. Az újonnan létrejött 
szövetségnek – jogosítványával élve – szükség esetén megfelelő fórumokon hallatnia kell hangját a 
szövetkezett tagok érdekének védelmében. 

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

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS 
A Magyar Közlöny 75. számában (2010. május 12. szerda) megjelent a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 
Egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, amely a 
2/2010. (I. 26.) EüM rendeletet az alábbiak szerint módosította: 
6. § (1) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a 
következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítéssel 
egyenértékű az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon 
szerzett oklevél.” (2) Az R3. a) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „beszerzése, felhasználása” 
szövegrész helyébe a „beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása” szöveg lép, b) 1. § (1) bekezdés b) 
pontjában az „a) pontban foglaltakon” szövegrész helyébe az „a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) 
pont aa), ac)–ae) alpontjában foglaltakon” szöveg lép. 
Sajnos a jogalkotó olyan rendeletet jelentetett meg, amelyben – véleményünk szerint – hiba van. A rendelet 
3a bekezdésben az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr, 
illetve értelemszerűen a közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakon végzetteknek megfelelő ismeretek 
híján is felhatalmazást adna az egészségügyi gázmesteri tevékenység végzéséhez. A főiskolai 
hallgatóknak olyan oktatásban (elméleti és gyakorlati képzés) nem volt, vagy nincs részük, illetve olyan 
tantárgyuk sem volt, ami alapján biztonságosan végezhetnék a gázosítási tevékenységet. Ez olyan, 
mintha B kategóriás jogosítvánnyal valaki csuklós buszt akarna vezetni.  
Ez szakmai és biztonsági okokból elfogadhatatlan. Ugyancsak elfogadhatatlan a gázmesteri oklevelet 
szerzett tagjaink számára, ezért a MaKOSZ mindent meg fog tenni a jogszabály megváltoztatása 
érdekében. 

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

ELKEZDŐDÖTT A KÁRTEVŐRTÓ SZAKKÉPZÉS GYAKORLATI OKTATÁSA 

2010. május 17-én elkezdődött a kártevőirtó szakképzés 80 órás gyakorlata. A gyakorlati helyszínek 
között, kórház, lakóház, szálloda, főzőkonyha kezelése is szerepel.    


