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Újra nemzetközi rendezvény Magyarországon 
A CEPA 2009. június 17-én, Prágában tartott Igazgatósági Ülésén elfogadta a MaKOSZ javaslatát 
a 2010-es EUROPEST nevű rendezvény magyarországi megrendezésével kapcsolatban és 
egyben megbízta a MaKOSZ-t a szervezési munkával. A rendezvény lebonyolítására 2010. április 
22-23-án, Budapesten kerül sor. A rendezvény színhelye a Hotel Mercure lesz, amelyet Rob Fryatt 
úr, a CEPA főtitkára e hónap 14-én megtekintett. A szállodát alkalmasnak találta a rendezvény 
lebonyolítására.  A rendezvényhez kapcsolódik a CEPA 2010. évi Közgyűlése is. Az EUROPEST 
főbb témái között a kártevőmentesítő iparág szerkezete és jövője, továbbá az európai 
kártevőmentesítő iparágban felmerülő technikai kihívások szerepelnek. A rendezvénnyel 
kapcsolatos fejleményekről folyamatosan be fogunk számolni a Kártevőirtás következő számaiban, 
illetve a rendszeresen megjelenő MaKOSZ Hírlevelekben, valamint a CEPA honlapján 
(www.cepa-europe.org/) is olvasható lesz az informácó. 

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

 

Gázmesteri tevékenységet érintő új törvény 
2009. június 26-án megjelent a Magyar Közlöny 2009. év 88. számában, a 2009. évi LVI. törvény a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról. A törvény, amely a 
kártevőirtással foglalkozó vállalkozások szakmai tevékenységét is érinti, a következő jogszabályok 
módosítását tartalmazza: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 
XI. törvény, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítását. Felhívjuk a 
kollégák figyelmét a törvény 22 §, továbbá a 222-224 §-ban foglaltakra. A Szövetség  fel kívánja 
hívni a jogalkotó figyelmét a törvényben foglalt, értelmezési zavarokat okozó részekre, illetve 
állásfoglalást kér az érintett minisztériumoktól a megfelelő értelmezés céljából. Kérünk mindenkit, 
hogy a törvénnyel kapcsolatos esetleges észrevételeit a Szövetség részére – e-mailban, vagy 
levélben –  eljuttatni szíveskedjenek. Köszönet érte. 

Miután e törvény nem csak a kártevőirtó szakmát érinti, érdemes tüzetesebben is áttanulmányozni, 
mivel más olyan területeket is érint, mint az adózás, verseny, lobby tevékenység, stb.  

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

Jogszabályi változások 
Az utóbbi időszakban néhány, a szakmát érintő jogszabály visszavonásra került, megváltozott, 
illetve módosult. Hogy mindenki tisztában legyen a jelenleg is hatályos rendeletekkel, a 
legfontosabb jogszabályok listáját a Kártevőirtás újságban közölni fogjuk. Nagyon sok 
kártevőirtással foglalkozó vállalkozás honlapján a régi, ma már nem érvényes rendeletek 
találhatóak. Ezért javasoljuk, hogy a Kártevőirtás megjelenését követően ezt a hiányosságot minél 
előbb pótolják.          
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Szélhámosok ismételt megjelenése a kártevőirtó piacon 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Kollégákat, hogy ismételten hírt kaptunk arról, hogy ismeretlen „ál 
kártevőirtók” járják az országot és különböző vállalkozások nevében készpénzfizetéses 
kártevőirtási munkákat végeznek. Javasoljuk, hogy üzleti partnereik figyelmét írásban, vagy 
szóban hívják fel ezekre – a kártevőirtó ipart lejárató, továbbá a vállalkozása zsebét megkárosító –  
eseményekre. Akinek ilyenekről tudomása van, vagy találkozott hasonló eseménnyel értesítse a 
Szövetség Titkárságát, hogy a megfelelő jogi lépéseket meg tudjuk tenni. 

 

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

 

MaKOSZ XIX. Országos Konferencia 
Mint 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, kiküldtük az előadások megtartására felkérő 
leveleket, és – mint minden évben – idén is kérvényezni fogjuk, hogy a konferenciánk creditpontos 
legyen. Az előzetes program, és  a jelentkezési lap már letölthető a www.makosz.hu portálról, 
valamint a Kártevőirtás 2009/1 számában is megtalálható lesz. Az újság várhatóan július végén 
kerül ki a nyomdából. 

Köszönet Hekeli Vali kolléganőnek, mert felhívta a figyelmet a konferencia jelentkezési lapján 
történt értelemzavaró tájékoztatásra. A Jelentkezési Lap 3. oldalán a tervezett bál időpontja a 2. 
nap este 19:30-kor kezdődik (megfelelő számú jelentkező esetén!). Aki a bálra jelentkezik 
értelemszerűen aznapra vacsorát ne kérjen. Elnézést kérünk mindenkitől ezért a bakiért!  

 

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

 

Tájékoztató 

Tisztelt 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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