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XXIII. Országos Konferencia 
 
20 éve, 1993. október 7-én alakult meg a Magyar Kártevőirtók Országos 
Szövetsége –  a MaKOSZ. Ennek a jeles alkalomnak a megünneplésére a Szövetség 
által szervezett évi szokásos, XXIII. Országos Konferencia kiváló lehetőséget 
biztosított.  
A három napos esemény lebonyolítására a Danubius Hotel Aréna-ban került sor. A 

konferencián több külföldi szövetség is részt vett, a CEPA-t (Confedaration of 
European Pest Management Assocoations) Bertrand Montmoreau elnök úr, a 
Lengyel Kártevőirtó Szövetséget Mgr. Wiktor Protas elnök úr, a Szlovák Kártevőirtó 
Szövetséget dr. Zdeno Jaško elnök úr, a Cseh Kártevőirtó Szövetséget Václav Rupeš 
úr, elnökségi tag, az Amerikai Kártevőirtó Szövetséget Kevin Pass elnök úr, valamint 
a Francia Kártevőirtó Szövetséget Marc Esculier elnök úr képviselte.   
A konferenciáról a részletes beszámoló a Kártevőirtás következő számában lesz 
olvasható. 
 

Ismét indul a gázmester képzés 
 
2013. augusztus 31-én  elindult az utolsó „régi típusú” egészségügyi gázmester 
képzés a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságán (GYEMSZI-EFF) 
Budapest, VIII. Horánszky utca 24. szám alatt lévő épületében. A megnyitót 
Ridegné Cseke Irén a Szakképzés Szervezési Főosztály vezetője tartotta. Ezt 
követően Vogronics László a MaKOSZ részéről köszönetét fejezte ki az Intézmény 
felé, hogy közel 3 év szünet után a képzés ismét elindul. A képzés feltételeiről, 
menetéről, a Minőségirányítási rendszerről, az oktatási időpontokról és a képzéssel 
kapcsolatos valamennyi tudnivalóról Sziki Zoltán az oktatási osztály vezetője adott 
tájékoztatást. Végezetül a főosztályvezető asszony bejelentette, hogy a képzési 
költségekhez milyen feltételek mellett biztosít jelentős mértékű támogatást a 
GYEMSZI. Az egyes résztvevőre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez 
közvetlenül és személy szerint kell az Intézményhez fordulni.  
 

Továbbképzésről 
 
A XXIII. Országos Konferencián Sziki Zoltán (GYEMSZI-EFF) mindenki számára 
fontos előadást tartott a GYEMSZI-EFF szervezetéről és szerteágazó 
tevékenységéről, működéséről, átalakulásáról, valamint a szakmacsoportos 
továbbképzés rendszeréről, szabályairól. 
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A működési nyilvántartás megújításához szükséges, a továbbképzési időszak alatt 
összegyűjtendő pontszám három részből tevődik össze: kötelező szakmacsoportos 
és szabadon választható elméleti továbbképzés, illetve a szakmában eltöltött 
minimum 3 éves időtartammal megszerezhető gyakorlati pontszám. Öt év alatt kell 
elérni a 150 pontot. A továbbképzési formák és azok pontértékei a következők: 
Elméleti:  kötelező szakmacsoportos továbbképzés  30 pont 
   szabadon választható   (alkalmanként)10-20 pont  

Gyakorlati:  szakmai gyakorlati tevékenység   60 pont 
 
A kötelező szakmacsoportos továbbképzés egy központilag meghatározott, kiemelt 
témakörök alapján szervezett, írásbeli tudásszint felméréssel záruló továbbképző 
tanfolyam. Pontértéke 30 pont. 
A GYEMSZI-EFF szervezésében 2014. február 11-13-án, és 2014. február 25-
27-én lesz kötelező elméleti szakmacsoportos továbbképzés.  
A jelentkezési lapot a www.makosz.hu, illetve www.eti.hu/Oktatási 
tevékenység/Továbbképzéseink oldalról lehet letölteni.  
A képzéssel kapcsolatban tájékoztatást a MaKOSZ irodában lehet kérni. Az iroda 
kedden és pénteken 9-13 óra között hívható. Telefonszám: +36-1-464-5241. E-mail 
címre írt levélre – a telefonszám megadásával – is válaszolunk. Cím: 
makosz@tlt.hu. 
A továbbképzés  előírásáról a  63/2011. (XI. 29.)  NEFMI  
rendeletben – amely az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 

szabályairól szól – minden részlet pontosan megtalálható. 
 

Kibővült a Választmány 
 
2013. október 10-én tartotta meg éves közgyűlését a Szövetség. A választmány új 
taggal bővült Hardy Olivér személyében. A közgyűlésről a Kártevőirtás következő 

számában lehet majd bővebben olvasni.   
 

Tagdíjról 
 
A Szövetség titkársága kéri, hogy a 2013. évi tagdíjakat aki még nem egyenlítette 
ki, szíveskedjen rendezni. Akinek esetleg elmaradása van 2012. évről, az legyen 
szíves pótolni azt. Előre is köszönjük. A MaKOSZ számlaszáma: 10300002-
20360210-00003285 

http://www.makosz.hu/

