
              A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 

HÍRLEVELE 

2012. április  hó 

                             

Szerkeszti: Vogronics László 
1117 Budapest, Budafoki út 183.;          Telefon: 06-1-464-5241;               E-mail: makosz@tlt.hu 
 

-1- 

 

 
Jogszabály módosítás 
 
A Magyar Közlöny 2012. évi 29. számában (2012. március 12. hétfő) jelent meg a 
nemzeti erõforrás miniszter 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelete az egyes biocidokkal 
és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról, amelynek 4. pontja 
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítását tartalmazza. 
 
A 15/2012. (III.12.) NEFMI rendelet 9. § (2) A Br. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint 
módosul. 
 
3. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez 
 
1. A Br. 8. számú melléklet 6. alcíme a következő 10. ponttal egészül ki: 
„10. Az irtószerek felhasználását a munkavégzés helyén dokumentálni kell. A dokumentáció 
tartalmazza az elvégzett tevékenységet (irtás vagy monitorozás), a kártevő megnevezését, mely 
ellen védekezik, annak időpontját, a felhasznált irtószer megnevezését, hatóanyagát, a kezelt 
terület nagyságát, a munkavégző nevét, engedély számát, a felhasznált irtószer biztonsági 
adatlapját, a munkavégzés utáni teendőket.” 
 
2. A Br. 8. számú melléklet 6. alcíme a következő 17. ponttal egészül ki: 
„17. Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzett 50-500 m3 , valamint az 500 m3 feletti 
légtérgázosítást az egészségügyi gázmester a munkavégzés megkezdése előtt 48 órával köteles 
írásban bejelenteni a munkavégzés helye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézethez.” 
 
3. A Br. 8. számú melléklet 6. alcím 22. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó különleges előírások:) 
„d) szabadban melegködképzéssel/hidegködképzéssel/ULV-eljárással/permetezéssel történő 
rovarirtás esetén a méhek védelme érdekében 400 m2 feletti terület kezelésekor, legkésőbb a 
kezelés megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig bejelentést kell tenni a méhek 
vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást vezető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat 
jegyzőjének. Ebben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, a rovarirtás kezdetének és 
befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, továbbá a kijuttatás módját.” 
 
A 15/2012. (III.12.) NEFMI rendelet 6. pontja a Záró rendelkezések: 
12. § (2) Az 1–8. §, a 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. §, valamint az 1., a 3. és a 4. melléklet az 
e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (azaz 2012. március 19. – vagyis 
már életbelépett!) 
 
(4) Ez a rendelet 2013. május 2-án hatályát veszti. 
 
Jelen idézett melléklet 1. pontjában megfogalmazottak minden területre vonatkozik, ahol a 
kártevők elleni védekezés történik – függetlenül attól, hogy a kezelés alá vont létesítmény, 
objektum jellege milyen.   
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Megjelent a legújabb Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó 
Higiéniai Gyakorlathoz (GHP) 
 
elérhető: 
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/vendeglat
as_ghp/utmutato_egyseges_szerkezetben 

Az Útmutató tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyek alapján a kártevők ellen védekezni 
szükséges a élelmiszer előállító vendéglátó helyeken (éttermek, szállodák, főzőkonyhák, stb.). Az 
ez idáig megjelent Útmutatók sorában ez a 23. GHP. A megjelent GHP hivatkozik az EK jogi 
háttérre, valamint a hazai hatályos jogszabályokra. A kártevők elleni védekezés végrehajtására 
vonatkozó előírások tartalmazzák a megelőzésre, az irtásra és az irtás utáni teendőket is. Az 
Útmutató külön foglalkozik a rovarok, és külön a rágcsálók elleni védekezés eljárásaival. A 
munkavégzés során figyelemmel kell lenni az Útmutatóban megjelent követelményekre is.   
   

Együttműködés a hatóságok és a nagy áruház-láncok vezetői között 
a kártevő fertőzöttség felszámolása érdekében 
 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) – új nevén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) – és az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) közös programot dolgozott ki a nagy 
áruházakban előforduló kártevők (rágcsálók) visszaszorítása érdekében. A hatóságok 2012. 
március 7-én, a tíz legnagyobb áruházlánc vezetőinek és minőségbiztosításért felelős 
munkatársainak ismertették az időszakonként tapasztalható rágcsálófertőzöttség 
megszüntetésének szükségességét és lehetőségeit.  
A hatóságok szerint a hazai nagy áruházláncokban alkalmazott védekezési módszerek és eljárások 
nem működnek megfelelően. Ezért a NÉBIH elkezdett kidolgozni egy, a kártevők visszaszorítását 
segítő programot. Ennek a programnak a kidolgozásába a kártevőirtók szakmai szervezeteit is 
bevonták. A Hivatal felkérte a szövetségeket, hogy a kártevőirtással kapcsolatos javaslataikat 
tegyék meg. A MaKOSZ olyan program kidolgozását javasolta, amely rövid-, illetve hosszú távú 
stratégiát fogalmaz meg. A Szövetség a megrendelők és a kivitelezők bevonását 
nélkülözhetetlennek tartja. 
A NÉBIH ezzel egy időben kidolgozza az élelmiszer kereskedelmi egységekre vonatkozó Jó Higiénés 
Gyakorlat Útmutatót (GHP), amelyben a kártevők elleni védekezés önálló fejezetként fog 
szerepelni. Ez utóbbira a javaslatot a MaKOSZ és a MEGE közösen fogja elkészíteni. 
 

Megrendezésre került a MaSZOSZ 2012. évi tavaszi konferenciája 
 
Az idei konferencián 8 magyar előadás, valamint egy meghívott külföldi – Patricia Valle Trujillo 
(KENOGARD, S.A.) – hangzott el, amelyet mintegy 60 résztvevő kísért figyelemmel. A magyar 
előadók Jordán László elnökhelyettes  (MgSzH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóság), Dr. Horn András a MaSZOSZ elnöke, Krisztalovics Katalin epidemiológus főorvos, 
valamint Papp Kamilla és Zöldi Viktor biológusok (Országos  Epidemiológiai Központ), 
Kerékgyártó István ügyvezető igazgató (Tiszaújvárosi  Városgazda Nonprofit Kft.), Kallay  
Ferenc  igazgató (DDD Kft.), Gerő Judit üzletág igazgató (Bayer) és  Daru János kereskedelmi 
igazgató  (Bábolna Bio Kft.) voltak.    
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