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Gázmesteri vizsgákról 

009. május 28-29-én került sor a 2007-2008. évi, valamint az előző időszakokban 
befejezett egészségügyi gázmesteri képzések pótvizsgáira. Sajnos ezen a vizsgán 
sem született jobb átlag, mint az ezt megelőzőkön. A 18 vizsgázóból csak 8 hallgató 

kapta kézhez a diplomáját, annak ellenére, hogy a MaKOSZ 2 napos díjtalan konzultációt 
szervezett a vizsgát megelőző időben. A legközelebbi pótvizsga 2009. év őszén lesz. 
Figyelem felhívás a vizsgára várók részére: a 32/2008. (VIII.14.) EüM rendelet szerint 
javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi 
követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 
31-éig  van lehetőség.  Érdemes ezt az időpontot szem előtt tartani, mert aki kicsúszik 
ebből, annak az egész tanfolyamot újra végig kell csinálnia az új moduláris képzési 
formának megfelelően.  

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

Elkezdődött az új moduláris képzés 

009. május 25-én az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben kezdetét 
vette a 32/2008. (VIII.14.) EüM rendelet szerinti új moduláris rendszerű 
egészségügyi kártevőirtó-fertőtlenítő (OKJ 31 853 02) szakképzés. Az első 

alkalommal – amely tájékozató jellegű volt – a tanfolyamvezető ellenőrizte a 
jelentkezéshez szükséges iratok meglétét, továbbá tájékoztatta a hallgatókat a képzés 
tematikájáról. Mint ismeretes (a MaKOSZ 2008. évi debreceni országos konferenciáján is 
elhangzott egy előadás az ETI részéről, erről a témáról), az új képzés modulokból épül fel, 
és minden egyes modulból (elsősegélynyújtás, vállalkozási ismeretek, kommunikáció az 
egészségügyi szolgáltatásban, munkavédelem és higiéné) vizsgát kell tenni. Ezt követően 
a szakmai modulból is – kártevőismeret – külön záróvizsgát szükséges tenni. Az új 
rendeletet – akit érdekel – az a www.magyarorszag.hu honlapról a jogszabályok menüben 
megtalálható a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet, amely az egészségügyi miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szól. A 
tájékoztatón elhangzott – többek között – a két éves képzés költségére vonatkozó 
információ is, ami cca. 400.000,- Ft. Érdemes tehát tanulni, kedves leendő kollégák!   

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

Közös felelősségbiztosítás a MaKOSZ tagoknak 

kártevőirtó vállalkozások részére ajánlott felelősségbiztosítást kötni. Ez a biztosítás 
védi a vállalkozást az esetlegesen elkövetett – véletlen szakmai – kár 
megtérítésétől. A Szövetség tudomása szerint sok tagunk nem rendelkezik ezzel a 
„védőernyővel”. Ezért megkerestünk egy olyan biztosítási alkuszt, aki ajánlatot tesz 
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a szolgáltatásra. A felelősségbiztosítást kötők egy biztosítási csoportban lennének egy 
bizonyos összeghatárig (pl.: 500 millió forint), amelyet csak a MaKOSZ tagok vehetnek 
igénybe. Ez egy nagyon-nagyon kedvezményes (pénztárcakímélő!), és nagy biztonságot 
nyújtó szolgáltatás lenne. Várjuk érdeklődő tagjaink visszajelzését. Az őszi konferencián a 
biztosító szakembere tájékoztató előadást fog tartani erre vonatkozóan.   
 

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

Választmányi ülés 

009. május 21-én tartotta meg a Szövetség Választmánya a 2008. évi 
mérlegelfogadó ülését. Az ülés napirendi pontjai a következők voltak: 1. Elnöki 
beszámoló. 2. Főtitkári beszámoló. 3. Számvizsgáló Bizottság beszámolója. 4. 2008. 
évi mérleg-eredmény ismertetése és elfogadása. 5. Egyebek. A szokásos őszi 

rendezvény alkalmával megtartandó közgyűlésen a fenti ülésről bővebb tájékoztatást ad a 
vezetőség.     

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

Őszi konferencia 

int korábbi Hírleveleinkben is jeleztük, a Szövetség a szokásos őszi országos 
konferenciáját 2009. szeptember 23-25-e között rendezi meg 
Balatonfüreden, a patinás Anna Hotelban. Elkezdődött ennek az eseménynek a 
szervezése is. A háromnapos – 2 éjszakás – konferenciát az egymásra figyelés 

jegyében kívánjuk megrendezni. Kicsit kevesebb szakmai előadás, kicsit több egyéb 
program lesz, mint például borkóstoló, borvacsora, pálinkakóstoló, pezsgőbemutatóval 
egybekötött pezsgőkóstoló, kávébemutatóval egybekötött kávékóstolás. Természetesen a 
kísérő hölgyekről sem feledkezünk meg. A hölgyek részére a következő programokat 
szervezzük: sminktanácsadás, főzőtanfolyam, grafológia, jóslás, horoszkóp, 
arcdiagnosztika, természetgyógyászati tanácsadás, feng shui, számmisztika, karikatúra 
készítés. Előzetes program, és jelentkezési lap júliustól letölthető lesz a www.makosz.hu 
portálról. 

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

Tájékoztató 

isztelt Kollégák, ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Szövetség a Magyar 
Külkereskedelmi  Banknál vezetett 10300002-20360210-70073285 számú 
bankszámlaszámát 2009. június 1-től kezdődően megszüntette. Az érvényes 
bankszámlaszám a következő: 10300002-20360210-00003285. Minden utalást 

erre a számla kérünk teljesíteni. A régebben kiadott sárga postai-csekk, amelyen a fentebb 
említett megszűnt számlaszám van feltüntetve, még javítva sem használható. Kérjük, 
figyeljenek az átutalásnál.  
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