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A MaKOSZ képviselői találkoztak a magyar Európa Parlamenti (EP) 
képviselőkkel 
 
2013. május 28-án tárgyalásokat folytattunk Brüsszelben, a magyar EP 
képviselőkkel. 
 
A találkozókat Roland Higgins, a CEPA főtitkára készítette elő. A MaKOSZ (Dr. Bajomi 
Dániel, Bélai Gyula és Daru János) és a CEPA (Roland Higgins, Michel Tulkens) képviselőit 
fogadták Varga Judit (Bánki Erik Európa Parlamenti képviselő tanácsadója), Dr. Réczey 
Gábor (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete második titkár) és Pásztor Szabolcs  
(Európai Bizottság Magyarországi Képviselete harmadik titkár) képviselők.  
 

A találkozókon Dr. 
Bajomi Dániel 
ismertette a 
MaKOSZ tevékeny-
ségét és fő 
célkitűzéseit, bele-
értve az Európai 
Kártevőirtó Szab-
vány kidolgozásá-
ban való részvételt 
is. Az európai és 
magyar kártevőirtó 
szakma egyértelmű 
célkitűzése, hogy az 

IPM technológia és a szabvány alkalmazásával egyértelműen emeljék a kártevőirtás 
színvonalát, miközben a kártevőmentes állapotot kevesebb irtószer biztonságosabb 
alkalmazásával érjék el. 
 
Ismertette, hogy egyes, elsősorban zöld képviselők részéről erős nyomás tapasztalható a 
véralvadás-gátló rágcsálóirtó szerek teljes betiltásáról. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem 
létezik valós, a gyakorlatban is alkalmazható alternatíva ennek kiváltására, a teljes szakma 
érdeke, hogy ezeket az egyébként biztonságosan alkalmazható készítményeket a 
kártevőirtók a jövőben is alkalmazhassák. 
 
Varga Judit elmondása szerint az Európa Parlamentben a "zöld képviselők" párt 
hovatartozás nélkül rendkívül aktívak és erősek, ami nehezíti az érdekek érvényesítését, de 
lehetőség lehet rá, amikor a Biocidal Product Regulation (BPR ‒ Biocid Termék Rendelet) 
módosítása céljából újra az Európa Parlament elé kerül. 
 
 



              A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 

HÍRLEVELE 

2013. június 

                             

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

-2- 

 

Dr. Réczey Gábor elmondta, 
hogy a képviseleten belül az 
egyes szakmai kérdések 
felosztásra kerülnek az ott 
dolgozók között. Javasolta, 
hogy közösen mérjék fel, 
hogy mely EP képviselők 
érdeklődnek a kártevőirtó 
szakterület iránt annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
lobby tevékenységet 
lehessen végezni. Fontosnak 
tartotta, hogy már 

Budapesten megkezdődjön az érdekérvényesítés.  
 
A másik fontos kérdés a BPR (Biocidal Product Regulation) alapján engedélyezett 
irtószerek engedély fenntartási díjának bevezetése. A BPR szerint a jövőben minden biocid 
engedéllyel rendelkező vállalatnak termékenként fenntartási díjat kell fizetni az ECHA 
(European Chemicals Agency ‒ Európai Vegyipari Ügynökség) részére, amelynek mértéke 

várhatóan ellehetetleníti a kis- és közepes méretű gyártókat és forgalmazókat, és 
jelentősen csökkenti a kártevőirtó szakma számára felhasználható irtószerek mennyiségét. 
Ez végső soron a szakmai színvonal csökkenéséhez is vezethet.  
 
Végezetül a felek megállapodtak, hogy a jövőben kölcsönösen támogatják egymás 
munkáját a biocid területtel összefüggő kérdésekben. 

 
Megjelentek az új szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) 
 

A Magyar Közlöny 82. számában (2013. május 28.) megjelent a 37/2013. (V.28.) Az 
emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló EMMI rendelet. A rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza a 
szakképesítések és szakképesítés-ráépülések felsorolását (53 853 01 Egészségügyi 
gázmester, 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő). A szakmai 
vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet ismét a Magyar Kártevőirtók Országos 
Szövetsége lett. 
 

Idén ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját 
 

A MaKOSZ idén októberben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, amelyet 
méltóképpen szeretnék megünnepelni az idei őszi konferencián.  A konferencia tervezett 
időpontja: 2013. október 9-10-11. Kérjük jegyezzétek fel ezt az időpontot 
naptáratokba. A részleteket a Kártevőirtás következő ‒ augusztus végére tervezett ‒ 

számában közöljük. 


