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CEPA Hírlevél 
 
Az Európai Kártevőirtó Szövetségek 
Konföderációja (CEPA) július 16-án 
bocsátotta ki rendkívüli közleményét, amelyben arról értesíti tagjait, 
hogy a CEN (Európai Szabványosítási Intézet) közreadta az Európai 
Kártevőirtó Szolgáltatási Szabvány első tervezetét. A tervezetet a CEPA 
tagok, és a nemzeti szövetségek tagjai a nemzeti szabványosítási intézeteken 
belül létrehozott, ún. Tükörbizottságok keretei között véleményezhetik. A 
Tükörbizottságok az esetleges módosítási javaslataikat ez év december 4-éig 
küldhetik vissza a CEN-nek. 
 
Az egységes, európai kártevőirtó szolgáltatási szabvány kibocsátásának 
várható időpontja 2014. tavasza. 
 

Az Európai Szabványt alkalmazók minősítése  
 
A CEPA, hogy segítse tagjait, egy protokolt fog készíteni, ami alapján egy, a 
későbbiekben kiválasztott intézet végezni fogja az adott országban a 
kártevőirtó szolgáltató vállalatok akkreditációját. Az a szolgáltató vállalat, 
amely a majdani európai szabványnak megfelelően fog tevékenykedni, egy 
oklevelet/bizonyítványt fog kapni. Ennek a protokolnak az összeállításával a 
CEPA megbízta a Royal Society for Public Health and Bureau Veritas Intézetet 
(A Bureau Veritas nemzetközi szinten piacvezető vállalat a tanúsítás, 
inspekció, mezőgazdasági minőségellenőrzés és kapcsolódó szolgáltatások 
területén.) Annak érdekében, hogy az oklevelet/bizonyítványt a kártevőirtó 
szolgáltatók elnyerhessék, néhány feltétel kritikusnak (zéró tolerancia), 
mások kevésbé kritikusnak lesznek tekintve. 
 
A Bureau Veritas egy kézikönyvet fog kidolgozni, hogy segítse a  minősítésre 
jelentkezőket, vajon megfelelnek-e a szabvány előírásainak. Auditor profilok 
és forgatókönyvek is készülnek, valamint egy honlap, ahol nyilvántartják 
azokat a kártevőirtó szolgáltató vállalatokat, amelyek sikeresen átestek a 
minősítésen.  A részletes javaslatok és a költségvetés a CEPA Igazgató 
Tanácsának szeptemberi ülésén kerülnek megvitatásra. 
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Idén ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját 
 
A MaKOSZ 1993. október 7-én alakult meg, így 2013-ban ünnepli 
megalakulásának 20. évfordulóját. Erről az eseményről méltóképpen 
szeretnénk megemlékezni az idei őszi konferenciánkon.   
 
A konferencia tervezett időpontja: 2013. október 9-10-11. (szerda-
péntek), színhelye: Budapest, Danubius Hotel ARÉNA**** (1148 
Budapest, Ifjúság útja 1-3.)  

 
A szálloda a SYMA rendezvénycentrum és a HUNGEXPO szomszédságában 
található, nagy befogadóképességű parkolóval a közvetlen közelben, de 
tömegközlekedéssel is kitűnően megközelíthető. A Jelentkezési lapot a 
Kártevőirtás következő ‒ augusztus végére tervezett ‒ számában tesszük 

közzé, illetve természetesen a MaKOSZ honlapról is letölthető lesz 
(www.makosz.hu). 
 

MINDENKINEK KELLEMES PIHENÉST,  
JÓ NYARALÁS KÍVÁNUNK! 


