
              A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 
5. sz. hírlevele 
2009. augusztus hó 

                         

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

- 1 - 
 

 
Őszi konferencia 
Mint korábbi Hírleveleinkben is jeleztük, Szövetségünk a szokásos őszi országos konferenciáját 2009. 
szeptember 23-25-e között rendezi meg Balatonfüreden a patinás Anna Hotelban. A háromnapos – 2 
éjszakás – konferenciát az egymásra figyelés jegyében kívánjuk megrendezni. Kicsit kevesebb ülés, 
kicsit több egyéb program, mint például borkóstoló, borvacsora, pálinkakóstoló, pezsgőbemutatóval 
egybekötött pezsgőkóstoló, kávébemutatóval egybekötött kávékóstolás. Természetesen a kísérő 
hölgyekről sem feledkezünk meg. A következő programok lesznek a hölgyek részére: sminktanácsadás, 
főzőtanfolyam, grafológia, jóslás, horoszkóp, arcdiagnosztika, természetgyógyászati tanácsadás, feng 
shui, számmisztika, karikatúra készítés. A jelentkezési lap letölthető a www.makosz.hu/rendezvenyek 
portálról. Sokan jelezték, hogy a jelentkezési lapból nem derül ki egyértelműen a tervezett bál időpontja. 
Erre az eseményre – megfelelő létszám esetén –  szeptember 24-én, csütörtökön, este kerül sor. Az 
első napon, 23-án (szerda) este állófogadás lesz.  

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

A felkért előadók elfogadták a meghívást az őszi rendezvényre 
 
A XIX. Országos MaKOSZ konferenciára a meghívott előadók közül az előadás megtartását 
visszaigazolták az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól, az Országos Kémiai Biztonsági Intézettől, az 
Országos Epidemiológiai Központtól, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettől, a 
felelősségbiztosítással kapcsolatban az érintett biztosítási bróker, illetve három külföldi előadó, a B&G 
Equipment Co., a BASF, valamint a Detia-Degesch GmbH képviselői. 
 

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

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása 
A Magyar Közlöny 2009. június 26-án kelt, 88. száma alapján, A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény 
hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény 222. § (1) A kémiai biztonságról szóló 
2000. évi XXV. törvény a IX. fejezetet megelőzően a következő 33/A.  §-sal egészül ki: 

„33/A. § (1) Egészségügyi gázmesteri tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik az egészségügyi 
államigazgatási szerv engedélyével. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező természetes 
személyazonosító adatait. 

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv annak engedélyezi az (1) bekezdés szerinti tevékenység 
folytatását, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv az engedély megadásával 
egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi gázmesteri tevékenység folytatására 
engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére 
jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység 
végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.” 

(2) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pontja a következő ac) 
alponttal egészül ki: 
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„ac) az egészségügyi gázmesteri tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre 
jogosító engedély kiadásának rendjét, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, 
valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre 
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket,” 

A jogszabállyal kapcsolatban szeptemberi konferenciánkon előadás fog elhangzani. 

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

Megjelent a Kártevőirtás legújabb száma 
Megjelent a Szövetség lapjának a Kártevőirtásnak a legújabb száma. A lap kiemelten foglalkozik a 
Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége (MaSZOSZ) által szervezett szakmai nap tanulságaival, 
amelyet Dr. Horn András, a MaSZOSZ elnöke, foglalt össze. A lap ugyancsak tartalmazza a 2008. évi 
szervezett csípőszúnyog-irtás adatait és annak értékelését Zöldi Viktor (OEK DD Osztály) részéről. 
Tájékoztatás jelent meg a leendő CEN szabványról. Nemzetközi kitekintés, hírek és egyéb 
érdekességek olvashatók a jelenlegi újságban. Az újság tartalmazza az őszi országos konferencia 
jelentkezési lapját is. Akikhez esetleg nem jutott volna még el a Kártevőirtás, kérjük, jelezzék a 
Szövetség irodája felé.      

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

Ősszel indul az új gázmesteri képzés az ETI-ben 
Makainé Vér Júlia, az ETI tanfolyamszervezője, tájékoztatta a Szövetséget, a 2009. őszén induló új, 
gázmesteri tanfolyamról, amely időtartama előreláthatólag két év (kártevőirtó alapképzés + ráépülő 
gázmesteri képzés).  A jelentkezési lap az ETI honlapjáról (www.eti.hu) tölthető le. 

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

Megújul a Szövetség honlapja 
2009. szeptember hónaptól kezdődően a Szövetség honlapja mind formájában, mind tartalmában 
megújul. A jelenlegi honlap elavult, sok tekintetben nem felel meg a mai kor követelményeinek. Az új 
honlap lényegesen több információval, híranyaggal fog rendelkezni. A Szövetség munkája ezáltal jobban 
nyomon követhető lesz, és a regisztrált látogatók automatikusan meg fogják kapni a Hírlevelet. Kérünk 
minden kedves kollégát, hogy a honlappal kapcsolatos észrevételeivel segítse a munkánkat.  

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

Közösen a szakmaért 

2009. július hónapban a MaKOSZ megbeszéléssel egybekötött ebédre hívta meg a magyarországi 
közegészségügyi irtószergyártó és forgalmazó vállalkozásokat olyan együttgondolkodás érdekében, 
amely – többek között – a kártevőirtó szakma színvonalának emelését is szolgálja.  A Szövetség olyan 
javaslatot tett a forgalmazók részére, amely a MaSZOSZ-hoz hasonló tagszövetség létrehozását tenné 
lehetővé. A meghívottak nagy többsége örömmel fogadta a javaslatot.          
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