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Minden kedves Olvasónknak eredményekben és sikerekben gazdag
boldog új Esztendőt kíván a
MAGYAR KÁRTEVŐIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Állásfoglalás a továbbképzéssel kapcsolatban

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztálya, továbbá a Nezeti Erőforrás
Minisztérium Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály tájékoztatót adott ki az egészségügyi
kártevőirtó tevékenységet végző szakdolgozók külön jogszabályban meghatározottak szerinti
szakmai
továbbképzési
kötelezettségéről,
miszerint
az
egészségügyi
szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet szerinti kötelező szakmai
továbbképzési kötelezettségre vonatkozó előírások nem alkalmazhatók. Vagyis az utóbbi évek
„pontgyűjtő továbbképzései” nem számítanak államilag elismert szakirányú továbbképzésnek. Ezen
túlmenően sem működési engedélyezési eljárás során, sem a kártevőirtó tevékenység ellenőrzése
esetén nem vehető figyelembe. Jelenleg a fentiek szerint csak a végzettséget igazoló oklevél a
döntő. Az egészségügyi kártevőirtást végző szakdolgozók továbbképzési kötelezettségét a
32/2008. (VIII.14.) EüM rendelet helyezte hatályon kívül.
***************

Segélygyűjtés

A vörös iszap katasztrófa bajbajutottainak megsegítésére a Magyar Kártevőirtók Országos
Szövetsége gyűjtést szervezett. A gyűjtés gyakorlatilag nem volt eredményes, ezért 2011. január
31-én a 10300002-00000000-00003285 számú gyűjtőszámlát megszüntetjük. Kérünk mindenkit,
hogy erre a számlára már ne történjen utalás.
***************

Európai kártevőirtó szolgáltatási szabvány kidolgozása

A CEPA 2009. nyarán kezdeményezte egy európai kártevőirtó szolgáltatási szabvány kidolgozását.
Örömmel számolunk be róla, hogy 2011. január 27-én fog sor kerülni a Magyar Szabványügyi
Testületnél a MSZT/MB 913 Kártevőirtás műszaki bizottság alakuló ülésére. Az alakuló ülésen
kerül sor a tisztségviselők megválasztására, valamint a 2011 évi szabványosítási munkaprogram
összeállítására.
***************
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ContExPest és EUROPEST2011 rendezvények

2011. május 19-20-án Krakkóban kerül megrendezésre a ContExPest elnevezésű kiállítás és
konferencia. A kiállítás és konferencia szervezésében való részvételre a Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji szervezet felkérte a Cseh Sdružení Pracovníků
Dezinfekce, Dezinsekce a Deratizace České Republiky társaságot, Szlovákia országos szervezetét, a
Cech Profesionálov DDD-t, és a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségét. Ezért kérjük
tagtársainkat, hogy kezdjék meg a magyar látogatók megszervezését (népszerűsítsétek a
rendezvényt minél szélesebb körben), hogy méltóképpen tudjuk képviselni Szövetségünket
Lengyelországban. Ezzel kapcsolatban az utazás szervezést és tolmácsolást, illetve a városnézést is
a Szövetségünk fogja biztosítani megfelelő létszám esetén. A ConExPest-tel egyidőben kerül
lebonyolításra a CEPA EUROPEST rendezvénye, így az érdeklődők mindkét eseményen részt
vehetnek. Kérjük, hogy részvételi szándékukat mihamarabb írásban jelezzék Németh Marikának az
igazgato@babolna-bio.com e-mail címen.
A ConExPest honlapja: http://www.conexpest.pl/hu/conexpest.html
***************

EMCA workshop 2011

Mint arról már beszámoltunk, 2011. szeptember 12-16. között kerül sor a Hotel Héliában
(Budapest 1133, Kárpát u. 62-64.) az Európai Szúnyogirtó Szövetség következő konferenciájára,
amelyet Szövetségünk szervez. Az EMCA vezetői 2011. január 28-án jönnek Budapestre a további
egyeztetés és előkészítés érdekében. A workshop szervezéséről, a részvétel módjáról és idejéről
folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat.
***************

Tervezzük még…
-

2011. április 14-ére (csütörtök) a MaSZOSZ Szakmai Napot,
2011. október 12-14-re (szerda-péntek) a MaKOSZ XXI. Országos Konferenciáját.
***************

Oktatásról tájékoztató

2010. december 8-án elindult az új moduláris képzés szerinti egészségügyi szakmunkásképzés
második csoportja. A jelentkezők létszáma meghaladta a 40 főt.
***************

Együttműködés a Szindbád Szállodával

Rendkívüli kedvezményeket biztosít, pihenéshez, nyaraláshoz – akár 50%-os kedvezményt ad a
MaKOSZ tagoknak – Balatonszemesen a Szindbád Wellness Hotel***! A szálloda honlapja elérhető
a www.szindbad.hu portálon. A MaKOSZ tagságról szóló igazolás a Szövetség irodájától kérhető.
Foglalást ertekesites@szindbad.hu címen Fodor Emesének címezve lehet küldeni. Bővebb
tájékoztatást a Szövetség irodájától lehet kérni.
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