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Márton napi estémet szántam rá, hogy a Kártevõ-
irtás számára megírjam a vezércikknek nevezett kis
szösszenetemet. Ilyenkor általában fél szemmel az
aktuális sláger sporteseményre is figyelni szoktam.
Így volt ez most is. 2013. november 11-én London-
ban volt az év kiemelkedõ tenisz eseménye a sze-
zonzáró ATP-világbajnokság döntõje, a teniszrajon-
gók nagy örömére, az úgynevezett „álomdöntõ”,
amelyet Novak Djokovics a világelsõ Rafael
Nadallal vívott meg. Az esti döntõn, amely magyar
idõ szerint 21:30-kor kezdõdött, Djokovics 6:3, 6:4-
gyel 1 óra 36 perc alatt megvédte harmadszor is vi-
lágbajnoki címét. Ennek ellenére Nadal – hosszú ki-
hagyás után visszatérve – a férfiteniszezõk ranglistá-
ján változatlanul világelsõként zárta a 2013-as évet.
Hogy mennyire igaz az „álomdöntõ” meghatározás,
az akkor válik igazán érthetõvé, ha megnézzük a
2013. évet záró rangsort, ahol az elsõ két helyen lé-
võk mögött óriási ûr látható: 1. (1.) Rafael Nadal
(spanyol) 13 030 pont, 2. (2.) Novak Djokovics
(szerb) 12 110 pont, 3. (3.) David Ferrer (spanyol)
5 800 pont, 4. (4.) Andy Murray (brit) 5 790 pont.
(A legjobb magyar változatlanul Fucsovics Márton,
aki a 236. helyen áll.) Az izgalmas és helyenként
fantasztikus játékot produkáló versenyzõk sportsze-
rûsége, egymás iránti tiszteletük és magatartásuk,
igazán a döntõt követõ eredményhirdetés utáni szo-
kásos nyilatkozatukban testesült meg. Mindketten –
õszintén – méltatták vetélytársukat, elismerték an-
nak tudását, elfogulatlanul tárgyilagosan értékelték
egymás játékát, a döntõ eredményét. 

Hogy miért is írtam mindezt? Nem véletlen. Ezek
a versenyzõk profik, a játékukból élnek. Pénzért ját-
szanak, és nem is kis pénzért. Versenyeznek egy-
mással, ki kerül jobb pozícióba, kinek lesz nagyobb
elismertsége, ki nyer még többet. Az egyéni érdekek
és célok mellett ugyanakkor ott van a közönség
iránti elkötelezettség is. Õket is ki kell szolgálni, hi-
szen a jövedelmük nagy része tõlük származik.
Mert, hogy ez üzlet is, méghozzá kemény. Akárcsak
a piacgazdaságban. Mert abban is az elismerésrõl, a

piaci pozícióról és nem utolsó sorban a pénzrõl szól
minden. Így a mi szakmánkban – a kártevõirtás te-
rületén is. A kártevõirtó vállalkozásoknak ez a dol-
guk, ennek hellyel-közzel, jól-rosszul eleget is tesz-
nek. Versenyhelyzet van – mondják. Ki milyen esz-
közzel, milyen módon, esetleg tisztességtelenül, az
más kérdés. Igazából nem a közönségnek játszanak
egyesek, hanem az általuk felállított normák alapján
jelennek meg a pályán. Jó ez a szakmának, jó ez a
közönségnek? Szerintem nem. 

Más. 25 éve, 1993-ban alakult meg a Magyar Kár-
tevõirtók Országos Szövetsége, ahogyan sokan is
hívják a „makosz”. Ennek a jeles eseménynek meg-
ünneplésére a Szövetség sort is kerített. A rendez-
vényen bejelentésre került, hogy – hosszú vajúdás
után –  a MaKOSZ aktív közremûködésével újra el-
indult az egészségügyi gázmester képzés, valamint a
kötelezõ szakmai elméleti továbbképzés is. Nyugod-
tan elmondhatjuk, hogy ezzel az eredménnyel a
Szövetség sikeres és jó évet zárt. Természetesen el-
sõsorban a szakmának nagy ajándék ez. Ugyan úgy,
ahogyan anno nagy ajándék volt, hogy a kártevõirtó
szakma OKJ-s képzéssé válhatott. Jó ez a szakmá-
nak? Persze, hogy jó.

A Magyar Szabványügyi Testületben igen komoly
együttmûködésrõl tett tanúbizonyságot a kártevõir-
tó szakmát képviselõ két szervezet, a MaKOSZ és a
MEGE. Mint bizonyára sokan már hallottak róla,
Uniós szabvány kidolgozására kerül sor a kártevõir-
tás területén, ugyan úgy, mint sok egyéb más szak-
ma területén. Ennek a közel 2 éves munkának jövõ-
re lesz meg a gyümölcse, végül is elkészült a nemzet-
közi kártevõirtó szolgáltató szabvány – aminek ter-
mészetesen lesz magyar neve is. A két szervezet az
egyetemes szakmáért, és nem utolsó sorban a hazai
érdekeket is figyelembe véve készítette el a szab-
vány végleges változatát. Együtt. Ez jó lesz a szak-
mának? Minden bizonnyal jó.

Vogronics László
RONIX Kft. ügyvezetõ igazgató

MaKOSZ fõtitkár

Álomdöntõ kapcsán



A konferencia lebonyolítására Budapesten, 2013. októ-
ber 9-10-11-én került sor, a Danubius Hotel Aréna szálló-
ban. A mintegy 100 fõs hallgatóság 17 színvonalas elõadást
hallgatott meg, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal, az Or-
szágos Epidemiológiai Központ, a Budapest Fõváros Kor-
mányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Emberi Erõ-
források Minisztériuma, a GYEMSZI - EFF, valamint a
kártevõirtó szolgáltatást nyújtó, és kártevõirtó szereket
gyártó cégek képviselõitõl.

Dr. Melles Márta, az Országos Epidemiológiai Központ
fõigazgató fõorvosa megnyitó szavai után Dr. Vass Ádám, a
MaKOSZ tiszteletbeli, örökös tagja köszöntötte elõször a
Szövetséget, fennállásának 20. évfordulója alkalmából. Ezt
követõen, az ún. “Visegrádi Négyek” (ld. kép balra) orszá-
gai kártevõirtó szövetségeinek legfelsõbb tisztségviselõi
mondtak köszöntõt. 

Külföldi vendégmeghívottként Európában elõször tartott
elõadást az Amerikai Kártevõirtó Szövetség (National Pest
Management Association) elnöke, Kevin Pass úr, továbbá a
Francia Kártevõirtó Szövetség (CS3D) elnöke, Marc
Esculier úr. 

Bertrand Montmoreau úr, a Confederation of Pest
Management Associations (CEPA, Brüsszel) elnöke szin-

tén Budapestre utazott, hogy kifejezze köszönetét azért a
munkáért, amivel a MaKOSZ 1994 óta  hozzájárul az euró-
pai ernyõszervezet, a CEPA munkájához, valamint hogy
tárgyalást folytasson Kevin Pass úrral a két regionális szö-
vetség lehetséges jövõbeni együttmûködésérõl.

A külföldi elõadók elõtt a Szövetség elmúlt 20 évi mun-
kájának eredményeirõl és az eltelt idõszak eseményeirõl

Dr. Bajomi Dániel elnök tartott beszámolót. Mint felkért
hozzászóló, Dr. Vass Adám a MaKOSZ tiszteletbeli örökös
tagja méltatta az elmúlt idõszakot. Õszintén beszélt azokról
a konfliktusokról is, amelyek – fõleg az elsõ idõszakokban
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A Magyar Kártevõirtók 
Országos Szövetségének (MaKOSZ)

XXIII. Országos Konferenciája

Balról jobbra: Mgr. Wiktor Protas (Lengyelország), 
Dr. Zdeno Jasko (Szlovákia), Václáv Rupes (Cseh Köztársaság)

és dr. Bajomi Dániel (Magyarország)

A szállodában megtartott esti ünnepségen került sor 
a ,,tortatörésre’’.

Balról jobbra: Kevin Pass (USA) 
és Bertrand Montmoreau (CEPA)
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– megnehezítették a konstruktív együttmûködést a felettes
szervekkel is. Elismeréssel szólt az idõszakonként megjele-
nõ Kártevõirtás szakmai lapról is. Dr. Ócsai Lajos (ÁNTSZ
Országos Tisztiorvosi Hivatal) és dr. Erdõs Gyula (Orszá-
gos Epidemiológiai Központ) elõadásukban az egészség-
ügyi gázmester jelenét, múltját, és jövõjét mutatta be. Dr.
Melles Márta (Országos Epidemiológiai Központ) Az Eu-
rópai Betegségmegelõzési és Járványügyi Központ
(ECDC) céljai és feladatai, valamint az aktuális kihívások
címmel tartott átfogó elõadást a szervezet munkájáról. 

Másnap a délelõtti program elsõ felében, Dr. Szász Atti-
la (ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal) az  528/2012/EU
rendelet várható hatásait elemezte, majd ezt követte Dr.
Szlobodnyik Judit (Országos Epidemiológiai Központ) elõ-
adása, amelyben a hatékony gyakorlati munka elvárásait és
az irtószerek online kereshetõ adatbázisát mutatta be. Dr.
Kelemen Erzsébet  (Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) az intézethez be-
érkezett egészségügyi kártevõkkel kapcsolatos panaszok-
ról, problémás esetekrõl tartott nagyon érdekes elõadást. A
Jó Higiéniai Útmutatók szerepérõl a kártevõk elleni véde-
kezésben tartott igen átfogó és alapos elõadást Zoltai An-
na (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal). 

A rövid kávészünet után a kártevõirtó szakképzés, a to-
vábbképzés került napirendre. Kellõs Éva (Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma) az egészségügyi kártevõirtó szak-
munkás és az egészségügyi gázmester képzés jelenével és
jövõjével foglalkozott. Nagy érdeklõdéssel várta a hallgató-
ság Sziki Zoltán (GYEMSZI-EFF) elõadását, amely az új
OKJ-rõl, valamint a szakmai továbbképzésrõl szólt. Min-
denki örömmel vette tudomásul, hogy ismét elindult a gáz-
mester képzés és az öt éves kötelezõ továbbképzés is meg-
nyugtatóan rendezõdött. Az elõadó kitért a GYEMSZI-
EFF és a MaKOSZ jó munkakapcsolatára, amelynek ered-
ménye a 2014. februárban induló, kötelezõ szakmacsopor-
tos továbbképzõ tanfolyam.

A nap második felében a szakmai elõadások közül  az
egészségügyi kártevõirtási szolgáltatások európai szabvá-
nyáról szóló elõadás sajnos Csík Gabriella betegsége miatt
elmaradt, ám újságunk jelen számában olvashatják az ezzel

kapcsolatos cikket.  Magyarországon elõször 2013-ban vé-
geztek repülõgépen rágcsálóirtást széndioxid gázzal. Ezt az
izgalmas esetet a RONIX Kft. részérõl, a speciális gázosítás
kivitelezésének szakmai és technikai lebonyolításának rész-
leteirõl Juhász Rudolf a vállalat fõmérnöke ismertette. Az
ágyi poloska elszaporodása, és az ellenük történõ védeke-
zés az egész világon, így Budapesten nagy probléma: a Bá-
bolna Bio Kft. két elõadásban is foglalkozott ezzel a témá-
val (Papp György, Bata György).

Az esti program a Törley Borpincészetben folytatódott.
A pezsgõgyár bemutatása után, valamint a kóstolót követõ-
en a vacsora és a nap kellemes baráti beszélgetéssel zárult.

A harmadik napon fõleg termékismertetõ elõadások
hangzottak el. Igen érdekes volt a “Légfüggönnyel a repülõ
rovarok ellen” (Vogronics László, Ronix Kft.) címû
elõadás.

A konferencia zárása elõtt kerekasztal megbeszélésre
került sor, amelynek fõ témája a szakmai továbbképzés
volt. 

Németh Mária



A Magyar Kártevõirtók Országos Szö-
vetsége 1993. október 7-én alakult meg,
mint az elsõ magyar – elõzmény nélküli
– közegészségügyi kártevõirtással foglal-
kozó szakmai-érdekvédelmi, társadalmi
szervezet.

Az alakuló ülésen megtörtént az alap-
szabály megalkotása és elfogadása, vala-
mint a vezetõség (választmány) megvá-
lasztása. Az új Szövetséget 1994. április
11-i dátummal jegyezte be a Fõvárosi Bí-
róság. Ezt követõen rövidesen megalko-
tásra és elfogadásra került a Szövetség
Etikai Kódexe.

A MaKOSZ elsõ irodája az Üllõi úton
(Budapest, IX. ker.) volt,  jelenleg  Bu-
dapest XI. kerületében, a Budafoki út
183. szám alatt mûködik, ahol kedden és
pénteken 9.00 – 13.00 óra között van
ügyfélfogadás. A színvonalas mûködés
érdekében – amikor lehetõség volt rá – a
Nemzeti Civil Alapprogram keretében
többször pályáztunk és nyertünk is tá-
mogatást az iroda színvonalas mûködé-
sének biztosítása érdekében. 

Érdekvédelmi tevékenységünk kere-
tében a legjelentõsebb lépések a követ-
kezõk voltak: 

1. Összeférhetetlenség
2000 szeptemberében levelet írtunk

Dr. Molnár Ilona országos tisztifõorvos
asszonynak, amelyben indítványoztuk,
hogy “...az ÁNTSZ városi, vagy megyei
intézményeinél dolgozó egészségügyi
gázmester és/vagy egészségõr-fertõtlení-
tõ képesítéssel rendelkezõk ne végezhes-
senek hivatásszerûen szolgáltatás kere-
tében kártevõmentesítési szolgáltatást
és/vagy ne vállalhassanak másodállást
vagy mellékfoglalkozású jogviszonyt.”
Kérésünket elutasították, ezért 2002 de-
cemberében állásfoglalást kértünk az
ügyben Dr. Jakab Ferencnétõl, az Egész-
ségügyi Minisztérium közigazgatási ál-
lamtitkárától, aki levélben tájékoztatott
minket, hogy az ügyben felmérést végez-
nek az ÁNTSZ dolgozói között. A fel-
mérés eredményérõl 2003 áprilisában
Dr. Hargittai Mária helyettes államtit-
kárt tájékoztattuk, majd szintén 2003 áp-
rilisában ismételten intézkedést kértünk
Dr. Csehák Judit miniszter asszonytól.

Bár választ nem kap-
tunk, eljárásunk
eredményeképpen a
továbbiakban “...az
ÁNTSZ városi, vagy
megyei intézményei-
nél dolgozó egészség-
ügyi gázmester
és/vagy egészségõr-
fertõtlenítõ képesí-
téssel rendelkezõk”
azon területen, ahol
ellenõrzéseket végez-
tek, már nem folytat-
hattak szolgáltatás keretében kártevõ-
mentesítési tevékenységet.

2. A kártevõirtás egészségügyi
szolgáltatás-e?

2003 augusztusában állásfoglalást kér-
tünk ez ügyben Dr. Csehák Judit (EüM)
miniszter asszonytól, majd október 1-jén
sürgetõ levelet küldtünk Dr. Kökény Mi-
hálynak. 2004 februárjában Dr. Vojnik
Mária államtitkár asszony (EüM) levél-
ben tájékoztatta Szövetségünket, misze-
rint az egészségügyi kártevõirtó tevé-
kenység nem minõsül egészségügyi szol-
gáltatásnak.

2010. novemberében a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Jogi Fõosztályától
kapott levél szerint “a Kbtv. 33/A §-a
szerinti egészségügyi kártevõirtó tevé-
kenység a 2006/123/EK irányelv szerinti
szolgáltatásnak minõsül, és nem egész-
ségügyi szolgáltatás.”

Azért lett volna fontos, hogy az egész-
ségügyi szempontból fontos kártevõk  ir-
tása egészségügyi szolgáltatásnak minõ-
süljön, mert ebben az esetben az egész-
ségügyi szakképesítéssel rendelkezõk to-
vábbképzésére vonatkozó jogszabály
egyértelmûen érintette volna a kártevõ-
irtó szolgáltatókat is.

3. Önálló TEÁOR szám
Önálló, a takarítástól független

TEÁOR besorolást kezdeményeztünk a
Központi Statisztikai Hivatalnál.  Bár
nem sikerült a takarítástól független
TEÁOR besorolást szereznünk, a 8129
Egyéb takarítás alatt kialakításra került
a 812904-es kód, amely a kártevõirtás-
fertõtlenítésre vonatkozik.

Érdekérvényesítési tevékenységünk
keretében a kezdetektõl aktívan közre-
mûködtünk az Európai Kártevõirtó
Szolgáltatási Szabvány kidolgozásában,
ennek érdekében a magyar, 913-as Mû-
szaki Bizottság elnökeként Dr. Bajomi
Dániel 2011 óta rendszeresen részt vesz
a CEN (European Committee for
Standardization) bizottsági ülésein, Ma-
gyarország képviseletében.

A szabvány véglegesítésére, illetve
életbeléptetésére valószínûleg 2014 nya-
rán kerül sor. Ezzel kapcsolatos részlete-
sebb tájékoztatást Olvasóink jelen szá-
munkban, Csík Gabriella (Magyar Szab-
ványügyi Testület) cikkében olvashatnak.

Szintén a kártevõirtó szakma érdeké-
ben, a CEPA “Europe Days” kezdemé-
nyezésén belül, 2013. május 28-án – a
CEPA képviselõinek szervezésében és
jelenlétében – a MaKOSZ delegációja
megbeszéléseket folytatott a magyar Eu-
rópa Parlamenti képviselõkkel – Varga
Judittal (Bánki Erika Európa Parlamen-
ti képviselõ tanácsadója), Dr. Réczey
Gáborral (Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviselete második titkár), vala-
mint Pásztor Szabolccsal (Európai Bi-
zottság Magyarországi képviselete har-
madik titkár – ld. fotó) –, amelynek fo-
lyományaként javaslatot készítettünk az
Európa Parlament Környezetvédelmi
Bizottsága számára az 528/2012 EU
Biocid rendelet módosításával kapcso-
latban, kérve a díjak csökkentését.

Az oktatás-szakképzés területén már
1995-ben javaslatot készítettünk a két-
szintû kártevõirtó szakképzés kialakítá-
sára, amely 1999-ben indult be. A kor-
szerû szakképzés érdekében részt vet-
tünk az ún. központi (felnõttképzés)
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20 éves a Magyar Kártevõirtók
Országos Szövetsége

(Az elõadás a MaKOSZ XXIII. Országos Konferenciáján, Budapesten, 
2013. október 9-én hangzott el)
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programok kialakításában és jelentõs
költségráfordítással megjelentettünk
négy jegyzetet  (Az egészségügyi kárte-
võk biológiája és a védekezés lehetõsé-
gei, A gázosítószerek és a gázosítás, Irtó-
szerismeret, Toxikológia). 2005-ben új,
kompetencia alapú moduláris egészség-
ügyi kártevõirtó-fertõtlenítõ szakképzési
rendszert alakítottunk ki a Nemzeti
Szakképzési Intézettel együttmûködve.
Szerveztük és bonyolítottuk az ún. irá-
nyított gyakorlatokat, eszközöket, ké-
szítményeket és a képen látható de-
monstrációs dobozokat vásároltunk. 

Az európai szakképzési rendszer fej-
lesztésébõl is kivettük részünket, közre-
mûködtünk a CEPA által megjelentetett
Technikusi Kézikönyv lektorálásában,
validálásában, továbbá lefordíttattuk és
megjelentettük magyar nyelven.

Mindezen tevékenységünknek is kö-
szönhetõ, hogy az Egészségügyi Közlöny
2000. augusztus 31-i számában, az
Egészségügyi Miniszter 32/2008. (VIII.
14.) Eüm rendeletében, továbbá az Em-
beri Erõforrások Miniszter 37/2013. (V.
28.) rendeletében a szakmai vizsgabi-
zottságokban történõ részvételre kijelölt
szervezetként a MaKOSZ került megne-
vezésre.

A Szövetség mûködése óta mintegy 60
jogszabályt véleményezett és aktívan
közremûködött három miniszteri rende-
let módosításában. Ezek közül kiemel-
kedik a 18/1998. (VI. 3.) NM ún. jár-
ványügyi rendelet, amely többször is mó-
dosításra került (pl.: 33/2006. (VIII. 23.)
EüM rendelet, 13/2008. (IV. 3. ) EüM
rendelet), valamint a 38/2003. (VII. 7.)
ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
a biocid termékek elõállításának és for-
galomba hozatalának feltételeirõl. Je-

lentõsen közremûködtünk a 90/2003.
(VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes ren-
delet megalkotásában is, amelyet végül
2007. augusztusában visszavontak. 

A Magyar Kártevõirtók Országos Szö-
vetsége 1994-ben nyert felvételt az Euró-
pai Kártevõirtó Szövetségek Konföderá-
ciójába (CEPA), és ettõl az idõtõl kezd-
ve a MaKOSZ elnöke a CEPA Igazgató-
ságának tagja, illetve 1996-97 között al-
elnöke, 1998-99 között pedig a Konföde-
ráció elnöke volt. 2000-tõl Igazgatósági
tagi tiszte mellett ellátja az EU direktí-
vák rapportõre feladatát is. Tevékenysé-
ge során több, a CEPA-t ismertetõ elõ-
adást tartott és képviseli a CEPA-t az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Globális Együttmûködés a Közegészség-

ügyi Irtószerek Fejlesztéséért (GCDPP)
munkaértekezletein, Genfben. 

Fennállásunk óta 26 konferenciát
szerveztünk, ebbõl 6 nemzetközi ese-
mény volt, amelyek az alábbi ábrán lát-
hatók.

A HACCP rendszerhez kapcsolódó,
korszerû kártevõirtást és ellenõrzést be-
mutató, kreditpontos elõadásokat
(Roadshow) tartottunk 2004-ben Buda-
pesten, 2005-ben pedig a fõvároson kívül
Gyõrött, Pécsett, Szegeden és Miskol-
con.

Tagjaink rendszeres tájékoztatása ér-
dekében évente kettõ-négy alkalommal
megjelentetjük Kártevõirtás címû szak-
mai lapunkat (eddig kb. 70 lapszám), il-
letve saját és a CEPA Hírlevelét is elekt-
ronikusan továbbítjuk tagjaink felé. A
Kártevõirtás,  illetve Hírlevelek régebbi
számait a MaKOSZ honlapján
(www.makosz.hu) olvashatják az oda lá-
togatók. 

Kiadványaink választékát tovább gaz-
dagítja a 2008-ban “A városi kártevõk
közegészségügyi jelentõsége” címmel, il-
letve a 2012-ben a “Kártevõirtási eljárá-
sok az élelmiszeriparban” címmel álta-
lunk magyar nyelvre fordított, a CIEH
(Chartered Institute of  Environmental
Health, U.K.) segítségével megjelentett
két színvonalas ismertetõ kiadvány is. 

A Magyar Kártevõirtók Országos Szö-
vetsége köszönetet mond minden kollé-
gának és intézménynek (Egészségügyi
Minisztérium, ÁNTSZ, OTH, Fõvárosi
és Megyei Intézetek, stb.), akik közre-
mûködtek és támogatták munkánkat az
évek során.

Dr. Bajomi Dániel
a MaKOSZ elnöke
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1975-ben született Budapesten. Édesapja, Hardy Je-
nõ révén – aki alapító tagja a MaKOSZ-nak – ismeri
meg az egészségügyi gázmesteri szakmát. Apja mellett
dolgozik mint segéd.

1997-ben elvégezte az egészségügyi gázmesteri tan-
folyamot. Ezt követõen a családi vállalkozásban dolgo-
zik mint gázmester.

2005-ben átveszi a családi vállalkozást. Bevezeti és
alkalmazza az EU konform IPM és IPS kártevõirtási
normákat. Jelenleg a KILL-R Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja, amelynek fõtevékenysége a kártevõirtási szolgálta-
tás, fõként Pest megyében és Nyugat-Magyarországon.
Vállalkozása a lakossági területtõl kezdve, a vállalati

és élelmiszeripari elõállító üzemeken át, a kórházakig
minden jellegû területen végez szolgáltatást. Így nap-
rakész információkkal rendelkezik az aktuális kártevõ
problémákkal és azok kezelésével kapcsolatban.

Házas, egy fiúgyermek boldog apja. Jól kommunikál
szóban és írásban angolul és lengyelül. Munka mellett
2000-ben végez a Debreceni (KLTE) Egyetem Bölcsé-
szettudományi karán. A diploma megszerzését követõ-
en PhD ösztöndíjas a Varsói Egyetemen. Külföldön
töltött évei alatt produkciós managerként is dolgozott
többek közt a Duna TV-nek és a Lengyel Közszolgála-
ti Televíziónak.

Bemutatkozik a MaKOSZ új választmányi tagja
Hardy Olivér

Az egészségügyi kártevõk elleni vegyi védekezés hazai gya-
korlata a XIX. század végétõl a klasszikus mérgek alkalmazá-
sával kezdõdött. Már kezdetben ismertté vált, hogy az irtósze-
rekkel történõ különbözõ mûveletek (beszerzés – szállítás – tá-
rolás), mind az azokkal közvetlenül foglalkozókat, mind a kör-
nyezetet veszélyeztetik, de ez a veszély leginkább felhasználá-
suk során érvényesülhet. Az is egyértelmûvé vált, hogy a felso-
rolt veszélyek megelõzését csak a megfelelõ szaktudás biztosít-
hatja. 

Ennek a meghatározó körülménynek ismeretében kívánunk
a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, speciális szakkép-
zettség, az egészségügyi gázmester múltjáról, jelenérõl és jövõ-
jérõl áttekintést adni.

MÚLT
(1) Szilárd és folyékony halmazállapotú mérgek

felhasználása
„A kártékony házi- és mezei állatok méregszerekkel történõ

kiirtása” tevékenységet az 1898-ban, illetve 1900-ban megje-
lent belügyminiszteri rendeletek ún. „mérgezési engedély”-
hez kötötték (104.455/1898., illetve 111.973/1900. BM. rende-
let). Mivel az engedélyben (abban az idõben érthetõen) nem
volt szakképesítés megjelölve, ezért a XX. század elsõ évtize-
deiben a mérgek, illetve a mérgezõ tulajdonságú anyagok fel-

használása során a gyakori házi- és haszonállat-pusztulás mel-
lett halálos kimenetelõ humán mérgezés is gyakran elõfordult.

A méregalkalmazás káros következményei megelõzésének
komoly lehetõsége volt az „mérgezési engedély” kiadásának
korlátozása szakképzett személy (pl. vegyész, állatorvos vagy
gyógyszerész) részére. Késõbb pedig az engedélyesek köre a
Budapest Székesfõvárosi Fertõtlenítõ Intézet tanfolyamain
szerezhetõ fertõtlenítõi szakképesítéssel bõvült. 

A klasszikus mérgek felhasználásának hazai idõtartamáról
az alábbi felsorolás ad áttekintést: sztrichnin (1917-1938),
arzén-trioxid (1917-1955), bárium-karbonát (1917-1955), sár-
gafoszfor (1917-1958); fluor-hidrogének (1925-1958), tallium-
szulfát (1930-1975), nátrium-fluoroacetát (1955-1958). Ké-
sõbb a kifejezetten toxikus vegyületek, (pl. az 1947-2006. kö-
zött folyamatosan alkalmazott cink-foszfid) felhasználása is
megszûnt.

(2) Mérgesgázok alkalmazása – a „ciánozás”
Az I. Világháborút követõen, az 1920-as évektõl hazánkban

az egyre nagyobb mértékben elterjedõ ágyi poloska invázió
miatt a cián-hidrogén felhasználása a Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium felügyelete alatt álló és igen jó jövedelmet biztosí-
tó „lakás-ciánozó” magániparrá fejlõdött. A ciánozó kisiparos-
ok közismertségéhez Karinthy Frigyes „Drámát legjobban
Shakespeare, poloskát legjobban Dietrichstein irt” reklámszö-

Az egészségügyi gázmester jelentõsége
(múlt – jelen – jövõ)

(Az elõadás a MaKOSZ XXIII. Országos Konferenciáján, 
2013. október 9-én hangzott el)
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vege jelentõs mértékben hozzájárult.
Az évenként tapasztalt több mint 30 halálos kimenetelû hu-

mán és számtalan haszonállat mérgezés miatt azonban 1926-
ban a cián-hidrogén alkalmazását okleveles vegyészmérnöki
képesítéssel rendelkezõ személy helyszíni közremûködéséhez,
illetve közvetlen felügyeletéhez kötötték (60.342/1926. KM
rendelet). 1930-ban pedig az elõírásokat szigorították és a ci-
án-hidrogénnel történõ gázosításra vonatkozó iparengedély
kiadását csak elõzetesen 6 hónapos gázosítási gyakorlattal ren-
delkezõ okleveles vegyészmérnök részére engedélyezték
(132.413/1930.KM rendelet).

Idõközben széles körben az ágyi poloska és kismértékben
csótányirtásra alkalmazott cián-hidrogén mellet az egészség-
ügyi kártevõirtásban megjelentek az egyéb mérgesgázok, így
ruhatetvek irtására, ládagázosításra a triklór-aceto-nitril
(Tritox), a vinil-cianid (Ventox), valamint a metil- és az etil-
formiát keverék (Formiol), rágcsálók ellen a kén-dioxid, élel-
miszer-kártevõk irtására az etilénoxid és jelzõgázként a klór-
pikrin.

A tetûirtásra alkalmazott mérgesgázok felhasználása a ki-
ütéses tífusz felszámolását követõen, 1950-tõl megszûnt. 1965-
tõl pedig a cián-hidrogént a DDVP – diklórfosz – gázosítás be-
vezetése, illetve a kamragázosítás lehetõségének hiánya telje-
sen kiszorította, az etilén-oxid felhasználása pedig a sterilizá-
lás területére szorítkozott.

(3) Az egészségügy gázmester-képzés kezdete
Makara György az OKI Parazitológiai osztályának akkori

vezetõje már 1943-ban Mihályi Ferenccel közösen írt „Rova-
rok és betegségek” címû könyvében felveti a mérgesgázok és
ezen belül elsõsorban a cián-hidrogén felhasználás újabb sza-
bályozásának szükségességét.

A megoldás azonban közel egy évtizeden keresztül váratott
magára. 1953-ban a Budapest Fõvárosi Közegészségügyi-
Járványügyi Állomás (KÖJÁL) Fertõtlenítési osztályának ve-
zetését Makara György vette át, aki Zoltai Nándorral az OKI
Parazi-tológiai osztályának akkori vezetõjével együttmûködve
1955-ben készítette el és terjesztette fel az Egészségügyi Mi-
nisztériumhoz a mind a mai napig használt „egészségügyi gáz-
mester” elnevezést tartalmazó jogszabály tervezetet, amely
szinte változatlan formában, 1956-ban került kiadásra. A jog-
szabály – elnevezésükön túlmenõen – a képzésükre, illetve fel-
adatkörükre vonatkozó elõírásokat is tartalmazta [140/1956.
(EüK.11.) EüM utasítás].

A Budapesti Fõvárosi KÖJÁL keretében szervezett és 40
éven át (1957-1997 között) tartott tanfolyamokon a korábbi
fertõtlenítõi/egészségõri képzés stúdiumai (fertõtlenítés, köz-
egészségtan-járványtan, kártevõ- és irtószerismeret) mellett
két tantárgy: a gázosítás elmélete és gyakorlata, illetve a toxi-
kológia (méregtan) – elsõsegélynyújtás volt meghatározó. A
tananyag összeállításakor arra is törekedtek, hogy a hallgatók
az egészségügyi kártevõk elleni védekezés területén magas
szintû, megfelelõ elméleti alapokra épülõ gyakorlati jártassá-
got szerezzenek.

1976-ban a tudományos-technikai ismeretanyag gyors növe-
kedésére tekintettel bevezették az egészségügyi gázmesterek 5
évenkénti kötelezõ továbbképzését [5/1976. IV.30. EüM ren-
delet, 16/1976 (EüK.10.) EüM utasítás]. 

• Az egészségügy kártevõk elleni védekezésben
A jogszabálynak megfelelõen 1957. január 1-tõl a mérgek és

a mérgesgázok felhasználása, illetve az egészségügyi kártevõ-
irtás szakirányítása az egészségügyi gázmester kizárólagos jog-
köre lett.

Ezt a szakmai irányelvet nemcsak az elsõ 1959-ben, majd a
második, 1969-ben kiadott 2. irtószerrendelet érvényesítette,
hanem a napjainkban hatályos biocid rendelet is maradéktala-
nul követi [7/1959. (XII. 23.) és 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet,
38/2005. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet]. 

• A növényvédelmi célú gázosításban
1968-tól folyamatosan jogszabály rögzítette, hogy: „Ter-

ményt méregnek minõsülõ gázzal mind a szabadban, mind zárt
helyiségben csak egészségügyi gázmesteri szakképesítéssel
rendelkezõ személy kezelhet.” Ez az elõírás a mérgesgázok
beszerzésére, szállítására, tárolására és felhasználására egy-
aránt vonatkozott. [1/1968.(I.9.) MÉM-EüM, 5/1988.(IV.26.)
MÉM, 28/1997.(IV.25.) FM, 5/2001 (I.16.) FVM rendelet].

Az elmúlt 50 év legkiemelkedõbb jelentõsége talán abban
foglalható össze, hogy az egészségügyi gázmesteri szakképzett-
ség a klasszikus mérgek és mérgezõ tulajdonságú anyagok, il-
letve a mérgesgázok felhasználásából származó komoly hu-
mán- és ökotoxi-kológiai veszélyeket jelentõs mértékben csök-
kentette.

JELEN
(1) Az egészségügy gázmester-képzés reformja

1997-tõl a gázmester-képzésben az iskolarendszeren kívüli
szakképzési forma lépett életbe és valamennyi szervezési-ok-
tatási kérdés az ÁNTSZ Budapest Fõvárosi Intézetétõl az
Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (ETI) hatás-
körébe került [19/1997.(VII.4.) NM rendelet].

Az új képzési formában a szakmai- és vizsgakövetelményei-
nek kialakításában, majd az oktatásban és a vizsgabizottság-
ban való részvételben, a szakképzés jegyzeteinek megírattatá-
sában és kiadásában a MaKOSZ-nak elévülhetetlen érdemei
vannak. 

Nem az elõadás témájához tartozik, de feltétlenül említést
kell tegyünk e helyen arról, hogy a 2000-ben megindult egész-
ségügyi kártevõirtó szakmunkás (az aktuális OKJ szerint
egészségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ) képzés gondolata is a
MaKOSZ-tól ered [6/2000. (III.17.) EüM rendelet].

Az egészségügyi kártevõirtási tevékenységet meghatározó
jogszabály szerint egészségügyi gázmester (kártevõirtó) az, aki
az ÁNTSZ Fõvárosi Intézete vagy jogelõdje által kiadott, vagy
a következõ OKJ számok: 1995: 60 5 5353 14 9 0 04; 2003: 51
5002 01; 2008: 31 853 02 0001 52 01; 2012: 62 53 853 01 alap-
ján szervezett tanfolyamokon szerzett oklevéllel rendelkezik
[2/2010. (I.26.) EüM rendelet].

(2) Az egészségügyi gázmester kizárólagos 
jogosultsága

• Növényvédõ szernek minõsülõ gázosítószer beszerzése,
szállítása, tárolása és felhasz-nálása – a gázosítás végre-
hajtása

Napjainkban az alkalmazásra kerülõ mérgesgázok kizárólag
növényvédõ szerként kerülnek forgalomba.

A hatályos növényvédelmi jogszabályok és a gázosítószerek
engedélyokiratai az erre vonatkozó utalásokat egyértelmûen
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tartalmazzák (korábban az 5/2001. (I.16. FVM rendelet 16. és
30. §, napjainkban a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 22. § (4),
valamint 44. § (2) bekezdései).

• I. forgalmazási kategóriájú irtószerek beszerzése, szállí-
tása, tárolása és  felhasználása

Ez azonban csak potenciális lehetõség, mivel jelenleg ebbe
a kategóriába tartozó engedélyezett irtószer nincs.

• Etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali ste-
rilizátorok üzemeltetésének kivételével)

Az etilén-oxid nagyüzemi felhasználása az egyszer-
használatos egészségügyi célú termékek gyártásakor azok ste-
rilizálására korlátozódik.

• Légi úton történõ szúnyogirtás és szúnyoglárva-irtás szal-
mai felügyelete

Ez a kötelezettség – az imágó- és a lárvairtásban egyaránt –
részben az alkalmazott irtószerek ökotoxikológiai veszélyei,
részben az egyre gyakoribb, illetve az egyre nagyobb területe-
ket érintõ kezelések iránti igény miatt feltétlenül aktuális
[18/1998. VI.3.) MM rendelet 4. mellékelt 2. pontja].

• Lakott területet érintõ, szervezett védekezés (pl. települé-
sek patkány-, lakótelepek csótány-mentesítésének) szak-
mai irányítása

Az 1970 óta a BábolnaBio jogelõdje által végzett, Budapes-
ten folyó patkánymentesítés, majd annak fenntartása során
szerzett szakmai tapasztalatok azt bizonyították, hogy a kellõ
szakértelem nemcsak a hatékonyság elérésében, hanem a rág-
csálóirtószerek humán- és ökotoxikológiai veszélyeinek mini-
malizálásában is meghatározó volt.

Ezek a pozitívumok a Rotox kezelésében 1985-ben Eger-
ben, majd 1986-ban Gyöngyösön végzett azonos jellegû tevé-
kenység során is igazolást nyertek.

A Fõváros egyes (Újpalotai, Lágymányosi, Kelenföldi, Óbu-
dai) lakótelepein 1978-1983 között, ugyancsak a BábolnaBio
által végzett csótánymentesítési akció sikerében és veszélyt ki-
záró módon történõ végrehajtásában az egészségügyi gázmes-
ter irányító szerepét bizonyította.

• Társas vállalkozásnál:
– az egészségügyi kártevõirtás szakirányítása,
– az ott felhasználásra kerülõ irtószerek szállításának, táro-

lásának, elõkészítésének, felhasználásának és ártalmatla-
nításának módjára, illetõleg az elsõsegélynyújtásra vonat-
kozó munkarend elkészítése (amely a vállalkozás munka-
védelmi szabályzatának szerves része!);

Az egészségügyi gázmesteren tehát – figyelemmel a kárte-
võirtó tevékenységi engedélyt elõíró jogszabályi kötelezettség-
re – az egészségügyi kártevõirtással foglalkozó társas vállalko-
zások szakmai biztonsága nyugszik. 

A vezetõ gázmester személyében felelõs az egység hatékony
és veszélymentes mûködéséért, a vállalkozás biztonságáért.
Kiemelt felelõssége van (az egység munkarendjének elkészíté-
sén túlmenõen) gázosításkor, valamint az egységnél bevezetés-
re kerülõ új (a korábban alkalmazottaknál mérgezõbb tulaj-
donságú) irtószerek és kémiai módszerek alkalmazása esetén,
amikor a beosztottak kioktatása és eligazítása nélkülözhetet-
len. Csoportos munkavégzésnél kötelessége munkát vezetõ,
felelõs dolgozó kijelölése. 

Kiemelt jelentõségû a HACCP-rendszerben az egészségügyi
kártevõk elleni védekezés programjának kidolgozása és „mû-

ködtetése” [18/1998. VI.3.) MM rendelet 4. mellélet 3., 4. és 7.
pontja]. valamint a szabványosítás és vállalkozás minõségbiz-
tosítása keretében ellátandó feladatkör.

JÖVÕ
Erre vonatkozóan a következõk fontosságára hívjuk fel a fi-

gyelmet. 
(1) Jogszabály-alkotási kötelezettség

Ebbe a fogalomkörbe tartoznak az egészségügyi gázmesteri
tevékenységet érintõ és jelenleg hiányzó jogszabályok. (Meg-
jegyezni kívánjuk, hogy az elõadásban az egészségügyi gázmes-
terek továbbképzésének kérdése idõközben érdemileg megol-
dódott!)

• A gázosítás biztonsági elõírásainak kiadása – Új óvórend-
szabály?!

Az OEK az OTH-n keresztül az érdekelt hatóságokkal és
szakmai szervezetekkel egyezetett komplett rendelet-terveze-
tet – még a hatályos óvórendszabály visszavonását elrendelõ
jogszabály [32/2008. (VIII.14. EüM rendelet] kiadása elõtt (!)
– már 2005-ben „A gázosítószerek felhasználásának óvórend-
szabálya” címmel elõször az Egészségügyi Minisztériumhoz,
majd 2010-ben a Nemzeti Erõforrás Minisztériumhoz „Kárte-
võirtásra alkalmas gázképzõ anyagok felhasználása” elneve-
zéssel újból felterjesztette. 

Jelenleg tehát a legtoxikusabb mérgesgázok forgalmának
(beszerzés-szállítás-tárolás-felhasználás) biztonságát hatályos
jogszabály nem rögzíti!

Idõközben a 2000. évi XXV (kémiai biztonsági) törvény
2009-ben történt módosításakor az egészségügyért felelõs mi-
niszter, az agrárpolitikáért, valamint a környezetvédelemért
felelõs miniszterrel egyetértésben felhatalmazást kapott arra,
hogy a biocid anyagok – ideértve az irtószerek – felhasználásá-
nak részletes szabályait rendeletben határozza meg (2009. évi
LVI. törvény).

A szilárd és folyékony halmazállapotú irtószerek felhaszná-
lásának tulajdonképpeni óvórendszabályát nem külön jogsza-
bály, hanem a hatályos biocid rendelet 8. számú melléklete
„Az irtószerekre vonatkozó különleges elõírások” címen tar-
talmazza. 

Mivel a jogszabályalkotás „káosza” a biocid rendeletet is
bármikor elérheti, ezért az OEK már összevontan egy minisz-
tériumi rendelet-tervezetet készített „Az irtószerekrõl és a gá-
zosítószerekrõl” címmel, amelyet júniusban szakmai egyezte-
tésre a MaKOSZ-hoz és a MEGE-hez eljuttatott. A szakmai
szervezetekkel történõ egyeztetést követõen kerülne sor az
OTH-val, majd esetleg egyéb érdekeltekkel esedékes konzul-
tációra. Ez „forgatókönyv” lenne a biztonsági garanciája an-
nak, hogy bárhonnan és bármikor ugyanaz, tehát valamennyi
érdekelt által jóváhagyott jogszabály-tervezet kerülhessen fel-
terjesztésre. 

Ez alkalommal is felhívjuk •a gázosítást végzõ egészségügyi
gázmesterek figyelmét arra, hogy – újabb szabályozás hiányá-
ban, saját érdekükben – tevékenységüket továbbra is a hatá-
lyon kívül helyezett Óvórendszabály elõírásainak betartásával
végezzék!

• A légi szúnyogirtás biztonsági elõírásainak kidolgozása
A tisztiorvosi törvény 2009-ben történt módosításakor az

egészségügyért felelõs miniszter felhatalmazást kapott arra is,
hogy a szúnyogirtó- és szúnyoglárvairtó-szer légi úton történõ



XX. évfolyam, 3. szám                              KÁRTEVÕIRTÁS 9

környezetbe juttatásának feltételeit és az egészségügyi állam-
igazgatási szervnek teljesítendõ bejelentésekre és az engedé-
lyezésre vonatkozó eljárás részletes szabályait rendeletben ha-
tározza meg (2009. évi LVI. é 1991. évi XI. törvény).

Az OEK erre vonatkozó jogszabály-tervezete egyeztetés
alatt áll, jóllehet a járványügyi rendelet 4. mellékletének 2.
pontja erre nézve megfelelõ jogi háttér. 

(2) Az egészségügyi gázmester-képzés szakmai
színvonalának megõrzése

A képzésben érdekelt intézmény (korábban az Egészség-
ügyi Szakképzõ és Tovább-képzõ Intézet (ETI), jelenleg a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõségügyi- és Fejlesztési
Intézet Egészségügyi Emberi Erõforrás Fejlesztési Fõigazga-
tósága (GYEMSZI–EFF), illetve az oktatást és a vizsgáztatást
végzõk  törekvése arra kell irányuljon, hogy egészségügyi gáz-
mesteri képesítést a jövõben is csak megalapozott elméleti és
gyakorlati tudással rendelkezõ szerezhessen. 

Gondoskodni kell tehát az egészségügyi gázmester-képzés
két kiegészítõ tananyaga („A gázosítószerek és a gázosítás”, il-
letve „A mérgek és a mérgesgázok toxikológiája”) oktatásának
és elszámoltatásának megfelelõ színvonaláról. Utóbbi követel-
mény megvalósítása érdekében az oktatói karban, valamint a
vizsgabizottságban a MaKOSZ által delegált személyeknek ki-
emelt felelõssége van.

Csakis ez a komplex követelmény-rendszer biztosíthatja a
jövõben is az egészségügyi gázmesteri szakképzettség szakmai
színvonalát, elismertségét és megbecsülését.

Ezt az elvárást jelentõs mértékben elõsegíti, hogy napjaink-
ban az egészségügyi gázmester-képzés a kártevõirtó szakmun-
kás-képzésre épül, tehát amennyiben a jelölt az egészségügyi
gázmesteri követelményeknek nem felel meg, akkor „egész-
ségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ” szakképzettségével bármi-
kor munkába állhat. 

(3) Hidrogén-cianid hatóanyag biocidként történõ
engedélyezése

Errõl a körülményrõl a szupertoxikus hatóanyagból szárma-
zó, mind az alkalmazót, mind a környezetet kifejezetten veszé-
lyeztetõ tulajdonsága miatt kell említést tennünk.

Az Unió irányelve alapján a hidrogén-cianid 2014. október
1-jén felkerül az engedélyezett biocid hatóanyagok jegyzékére.
A hatóanyagból az ún. száraz cián-hidrogén képzési eljárásra
alkalmas Uragan D2 elnevezésû gázosítószert egy cseh cég
(Draslovka Kolín a.s, Kolín, Cseh Köztársaság) állítja elõ. A
gázosítószer hazai forgalmazására – feltehetõen a gyártó cég
országában kezdõdõ – kb. 1,5 éves engedélyezési eljárását kö-
vetõen kerülhet sor.  Magyarországon a készítmény informáci-
óink szerint kezdetben csak faanyagvédelmi célú engedélyezé-
sére – akár kölcsönös elismerés formájában – csak az elsõ en-
gedély kiadását követõen kerülhet sor.

Említésre érdemes, hogy a száraz eljárást (az Uragan D2-t)
az 1960-as években lakás- és kamragázosításra elsõsorban ágyi
poloska irtására széles körben alkalmaztuk. A növényvéde-
lemben (malom- és raktárgázosításra, élelmiszer-kártevõk ir-
tására) – a száraz eljárás magas költsége miatt – az ún. nedves
eljárást használták.

A hidrogén-cianid közel 50 éves felhasználási szünete óta
napjainkban név szerint ismertek azok az idõs egészségügyi

gázmesterek (pl. Hardy Jenõ) akik még ezt a hatóanyagot akár
száraz-, akár nedves eljárás formájában üzemszerûen alkal-
mazták.

Az 1960-as évek közepétõl az egészségügyi gázmester-kép-
zésben részesült több száza szakember kizárólag a száraz és a
nedves eljárással történõ hidrogén-cianid elõállítását bemuta-
tó gyakorlaton látott ismeretekkel rendelkeznek. Ezek azon-
ban a hatóanyag üzemszerû alkalmazására nem elegendõek
különös tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó gyakorlati al-
kalmazás-technológiai ismeretekkel még az oktatók sem ren-
delkeznek.

Amennyiben akár egyéni, akár társas vállalkozás „kacérko-
dik” a hidrogén-cianid hazai alkalmazásával, úgy ott – még an-
nak üzemszerû alkalmazás elõtt – a munkavégzésnek a „Gázo-
sítószerek és a gázosítás” jegyzetben leírt részfolyamatai be-
gyakoroltatására, valamint az egyéni védõfelszerelések mun-
kavédelmi oktatására kiemelt figyelmet kell fordítani. El kell
magyarázni a cián-hidrogén különleges veszélyeit és a jelenleg
szinte kizárólagosan alkalmazott foszfor-hidrogéntõl eltérõ
biztonsági elõírásait.

A már említett másfél éves idõintervallum elegendõnek lát-
szik arra, hogy a hidrogén-cianid hazai alkalmazására az
egészségügyi gázmesterek felkészülhessenek... Célszerû lenne
az is, ha erre központilag, a MaKOSZ által szervezett formá-
ban kerülne sor.

(4) Európai Unió – „szabad áramlás lehetõsége”
A személyek, áruk, szolgáltatások „szabad áramlási lehetõ-

ség” az Európai Unió lételeme, amely Magyarországon az
egészségügyi kártevõirtás és a gázosítás területén is érvénye-
sülhet.

Már a 2001. évi C. törvény rendelkezett a gyakorlaton ala-
puló külföldi szakképesítések hazai elismerésérõl, amely fel-
hatalmazta az érdekelt minisztereket arra, hogy a felügyeletük
alá tartozó szakterületeken a külföldön szerzett gyakorlati
idõre tekintettel rendeletben: 

– sorolja fel az alkalmazható irtószereket/gázosítószereket,
– határozza meg azok felhasználásának részletes szabályait, 
– adja meg az elismerhetõ szakmai végzettségeket, illetve
– jelölje ki az engedély kiadására jogosult hatóságot.
Ennek megfelelõen 2007-ben két jogszabály került kiadásra.

Közös miniszteri rendelet sorolja fel az alkalmazható irtósze-
reket és gázosítószereket [10/2007. II.21.) EüM-FVM-KvVM
együttes rendelet]. Az egészségügyi miniszter pedig közzétette
a szakképesítéseket, kijelölte az engedély kiadására jogosult
hatóságot (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi-
vatal, EKH) és meghatározta az engedély kiadásának részletes
feltételeit [(8/2007. (II.13.) EüM rendelet].

Az idõközben módosított kémiai biztonsági törvény – az Eu-
rópai Unió jogrendszeréhez alkalmazkodva – rögzítette, hogy
egészségügyi kártevõirtás csak hatósági engedéllyel végezhetõ
(2009. évi LVI. törvény, 2000. évi XXV. törvény 33/A §, 2/2010.
(I. 26.) EüM rendelet]. 

A jogilag biztosított uniós lehetõség az egészségügyi gáz-
mesterek hazai tevékenységi körét is érintheti, jóllehet a leg-
újabban kapott információnk szerint a mai napig a Hivatalnál
csak egy érdeklõdõ volt. Külföldi vállalkozó szakember részé-
re egészségügyi kártevõirtási engedély még nem került kiadás-
ra.
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A CEN/TC 404 Services of pest management companies
(Kártevõmentesítési szolgáltatások) európai mûszaki bizott-
ság várhatóan 2015 áprilisában adja ki az EN 16636
„Kártevõmentesítési szolgáltatások. Követelmények és kom-
petenciák” azonosító jelzetû és címû európai szabványt. A
szabvány kidolgozása jelenleg CEN „Enquiry” (felszólalási el-
járási) fázisban van, vagyis a prEN 16636 szabványtervezetet a
Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT), mint
CEN-tag megkapta véleményezésre.

Annak érdekében, hogy a magyar álláspontot a fenti euró-
pai szabványtervezettel kapcsolatban az MSZT ki tudja alakí-
tani, 2013-11-31-én Dr. Bajomi Dániel elnökletével összeült az
MSZT/MB 913-as mûszaki bizottság (CEN/TC 404 tükörbi-
zottsága). A bizottság ülésén az MB tagjai megvitatták az eu-
rópai szabványtervezetet és az azzal kapcsolatos észrevétele-
ket/megjegyzéseket a bizottság titkára összesítette, majd angol
nyelven továbbította a CEN felé. Ezt követõen a CEN/TC 404
bizottság, következõ ülésén, a különbözõ tagországokból érke-
zett észrevételeket megvitatja és a megbeszélés/egyeztetés
eredményeként elkészíti az európai szabvány tervezetének
végleges szövegét (FprEN), amelyet a tagok hivatalos szerve-
zetei hagynak jóvá. A végsõ tervezetet a CEN/TC várhatóan a
következõ év közepén fogja szavazásra megküldeni a tagor-
szágoknak. Természetesen az MSZT/MB 913 tagjai is meg fog-
ják kapni a dokumentumot.

A szabványról röviden a következõk mondhatók el:
Az európai szabvány várhatóan meg fogja különböztetni,
– a szolgáltatót (service provider);
– és a professzionális szolgáltatót (professional service

provider)
Professzionális szolgáltatónak az minõsül, aki/amely megfe-

lel az EN 16636 szabvány követelményeinek.

A szabványban lévõ szakkifejezések és meghatározások
összhangban vannak az érvényben lévõ rendeletekben
(528/2012/EK; 1907/2006/EK) megfogalmazottakkal, ugyan-
akkor (hatóanyag, biocid termék stb.) meghatározza és rende-
zi a szolgáltatás folyamatát, a folyamat egyes lépéseit és azok
sorrendjét, amelyek a következõk:

> A fertõzöttség felmérése és monitorozása

> A kiváltó okok elemzése

> Az ügyfél és helyszín kockázatainak elemzése

> Az alkalmazási terület meghatározása

> A kártevõmentesítési terv meghatározása

> Formális ajánlat az ügyfél számára

> A megegyezés szerinti szolgáltatás nyújtása

> Formális jelentés és ajánlások

> A szolgáltatás hatékonyságának megerõsítése

> Hulladék ártalmatlanítása
A szabvány tartalmazza a szolgáltatásban dolgozók kompe-

tenciáit és az egyes kompetenciákkal szemben támasztott kö-
vetelményeket. Külön ki lettek emelve a szolgáltatás során
használt eszközökkel szemben támasztott követelmények, il-
letve a peszticidek (biocidok) kiválasztásának szempontjai.

A Magyar Szabványügyi Testületnek az elkészült, jóváha-
gyott európai szabványt 6 hónapon belül be kell vezetnie nem-
zeti szabványként. 

Az MSZT/MB 913 tagjainak névsora az MSZT honlapján
megtekinthetõ.

Csík Gabriella,
Magyar Szabványügyi Testület

Szabványos kártevõmentesítés

Az sem hagyható figyelmen kívül., hogy az egészségügyi gáz-
mestereknek is lehetõségük van az Unió tagállamaiban mun-
kavállalásra, jóllehet ennek követelmény-rendszerérõl konk-
rét tudomásunk nincs. Miután azonban a 2001-ben megjelent
törvény unió-kompatíbilis, így feltehetõen más országokban is
hasonlóak a mûködési feltételek. Értesülésünk szerint azon-
ban többen dolgoztak, illetve dolgoznak szomszédos országok-
ban, többek között Ausztriában, Németországban, Romániá-
ban és Szlovákiában.

Az elõzõekbõl ki kell tûnjön, hogy az egészségügyi gázmes-
ter a gázosítás, illetve az egészségügyi kártevõk elleni szerve-
zett védekezés kulcsfontosságú résztvevõje, aki képzettségébõl
adódóan:

– tisztában van a mérgesgázok és a klasszikus mérgek (nap-
jainkban az I. forgalmazási kategóriába sorolt irtószerek) hu-
mán- és környezet-toxikológiai tulajdonságaival, a felhaszná-
lók, illetve a környezet számára veszélyt kizáró módon történõ
alkalmazásának feltételeivel; 

– az egészségügyi kártevõk elleni védekezés területén pedig
ismeri a kártevõk biológiai sajátosságait, elsajátította a haté-

kony védekezési eljárások végrehajtásának ismeretanyagát, a
kártevõirtó vállalkozások eredményes és veszélytelen mûköd-
tetéséhez megfelelõ elméleti és gyakorlati jártassággal rendel-
kezik.

Megítélésünk szerint a hazai egészségügy gázmester-képzés
nemcsak Európában, hanem világszerte egyedülálló, „hun-
garikum”. A képzés színvonala, követelményrendszere és jogi
háttere biztosítja, hogy az egészségügyi gázmesterek a rájuk
háruló feladatokat megfelelõen ellássák, az irtószereket és a
mérgesgázokat a felhasználók, illetve a környezet számára ve-
szélyt kizáró módon alkalmazzák. 

dr. Ócsai Lajos fõosztályvezetõ
(ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal 

Járványügyi fõosztály,
dr. Erdõs Gyula szaktanácsadó fõorvos 

(Országos Epidemiológiai Központ 
Dezinszekciós és deratizációs osztály)
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Az EC-EURATOM 7., a kis- és középvállalatoknak nyújtott
programjának keretében, nyolc vállalat és neves kutatóintéze-
tek által alkotott konzorciuma, 887.000 EURO-s támogatás-
ban részesült. A kétéves támogatásra vonatkozó szerzõdés
aláírására 2013. szeptember 30-án került sor.

A különbözõ rovarok igen jelentõs kártételt okoznak mind
a mezõgazdaságban, mind a közegészségügyben, továbbá szá-
mos betegség terjesztõi lehetnek. A kémiai irtószerek tovább-
ra is kiemelt eszközei az irtásnak, azonban a széleskörûen ki-
alakult rezisztencia és a rendelkezésre álló kemikáliák jelentõs
szûkülése korlátozza az irtószerek felhasználhatóságát. A veg-
yianyag felhasználás csökkentésének az egyik lehetséges mód-
ja a szinergensek kombinálása az irtószerekkel. A sziner-
gensek önmagukban nem toxikusak, azonban növelik az
együtt használt irtószerek hatékonyságát. A jelen projekt cél-
ja: olyan környezetbarát szinergens fejlesztése, amely lehetõvé
teszi a kijuttatandó irtószer csökkentését, ezáltal mérsékelve
azokat a mellékhatásokat, amelyek befolyással bírnak a mé-
hekre és egyéb hasznos rovarokra. A jól ismert piperonil-
butoxidból (PBO) kiindulva, új molekuláris struktúrák létre-
hozása és szintetizálása a cél, amelyet azt követõen laboratóri-
umi és szabadföldi kísérletekben vizsgálunk. A kutatás jelen-
tõs tudományos, gazdasági és szociális hatással bírhat a fenn-
tartható élelmiszer termelésre, a betegségek, fertõzések meg-
elõzésére és növelheti a versenyképességet is. Siker esetén az
új szinergens globális szabadalmi és licenceljárás alá kerül.   
A kutatás-fejlesztési konzorcium hét résztvevõbõl áll:
Endura SPA. – Olaszország
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. - Magyarország
Dewar Crop Protection Ltd. – Egyesült Királyság
Ankara Ileri Teknoloji Yatirimlari Anonim Sirketi Aity - 

Törökország 
Rothamsted Research Limited – Egyesült Királyság
Agchemaccess Limited - – Egyesült Királyság
Vyzkumny Ustav Vcelarsky Sro – Csehország

A konzorcium számára külön öröm, hogy egy török - nem
tagországi - kutatóintézet is közremûködik a projektben.

A 605740 számú, „EcoSyn” nevû projekt, a szerzõdés aláírá-
sát követõen 2013. október 1-2-án az olaszországi Piacenzában
megtartotta az úgynevezett elsõ „kick-off” találkozót, ahol a
nyolc részprogramból álló feladatsor részletes átbeszélésére
került sor. Ugyancsak egyeztetésre kerültek az Európai Bi-
zottság felé történõ rendkívül szigorú elszámolás feltételei és
kijelölésre kerültek az egyes munkafeladatok elvégzéséért fe-
lelõs csoportvezetõk is. 

A konzorciumi kutatómunkában a Bábolna Bio Kft. komoly
feladatokat vállalt, mivel tapasztalata a közegészségügy terüle-
ten több évtizedes. Biológiai Laboratóriumában kerül majd
sor a különbözõ légy- és csótányvizsgálatokra. Ezen túlmenõ-
en vezetõ szerepet vállalt a társ kutatóintézetekkel történõ
kapcsolattartásban, a majdani formulációk kidolgozásában,
valamint siker esetén az új szinergens szabadalmaztatásában
és értékesítésében.

Az odaítélt támogatást az Európai Bizottság két éven át fog-
ja folyósítani. A projekt koordinátora (vezetõje) a jólismert
olasz Endura.

A Bábolna Bio Kft. az elmúlt évtizedben két hatóanyag
dossziét és számos formulációs dossziét készített a Biocid Di-
rektíva /Rendelet alapján. Bromadiolon hatóanyaga már fel-
került az I. sz. Mellékletre és S-metoprén hatóanyaga várható-
an még 2013-ban elfogadásra kerül. A Bábolna Bio Kft. szá-

mára öröm, hogy annyi munkát és beruházást követõen sike-
resen tudott résztvenni egy olyan nemzetközi pályázaton, ame-
lyen az Unió, a kis-és középvállalatoknak biztosít anyagi hoz-
zájárulást a fejlesztési munkához, ezzel is megalapozva a jövõ
piaci biztonságát. 

Reméljük az elkövetkezõ két évben valóban sikerül egy
olyan új és környezetbarát szinergenst fejleszteni, amely elõ-
nyére szolgál a mezõgazdasági, közegészség- és állategészség-
ügyi piacnak és a felhasználóknak.

Szilágyi János fõosztályvezetõ
Bábolna Bio Kft. 

ADATFRISSÍTÉSI KAMPÁNY
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

(továbbiakban: Hivatal) a TÁMOP 6.2.1-11/1 „Egészség-
ügyi humánerõforrás monitoring” projekt keretében, a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfej-
lesztési Intézettel együttmûködve nagy ADATFRISSÍTÉSI
KAMPÁNYT szervez, amelynek célja, hogy minden egész-
ségügyi dolgozó mûködési nyilvántartásban szereplõ adatai
naprakészek, teljes körûek és helyesek legyenek.

Az egészségügyi dolgozók jogszabályban elõírt kötele-
zettsége a mûködési nyilvántartásban szereplõ adatok meg-
határozott köre tekintetében az adatváltozás bejelentése,
melyet 30 napon belül kell a Hivatal irányába jelezni. Ezen
kötelezettség teljesítését szeretnénk az adatfrissítési kam-
pány megszervezésével elõsegíteni. 

A Hivatal kifejlesztett egy web-es felületet, amelyen min-
den egészségügyi dolgozó a rendszerbe való biztonságos
belépést követõen ellenõrizheti a nyilvántartásban találha-
tó saját adatait, valamint jelezheti a Hivatal felé az észlelt
hiányosságot, eltérést.

A web-es felület elérése 2013. október 1. napjától az
alábbi linkre kattintással lehetséges: validalas.eekh.hu

Amennyiben a bejelentkezéssel, az adatok megtekintésé-
vel és javításával kapcsolatban kérdése merül fel, kérem,
2013. október 1. után keressen minket az alábbi elérhetõsé-
geken: a validalas@eekh.hu e-mail címen, illetve munka-
napokon 8.00-20.00 óráig az alábbi telefonszámokon: 06-1-
235-7942, 06-1-235-7963, 06-1-235-7969.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok, akik 2014. március 15.
napjáig aktualizálják adataikat, szabadon választható el-
méleti továbbképzési pontra jogosultak az alábbiak sze-
rint:

1. orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzett-
ségû egészségügyi dolgozók – 20 pont

2. egészségügyi szakdolgozók – 5 pont
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy amennyiben az

adatok elsõ aktualizálását követõen évente egy alkalommal
visszajelzik a mûködési nyilvántartási adataik helyességét,
vagy aktualizálják azokat, az alábbiak szerint szabadon vá-
lasztható továbbképzési pontra jogosultak:

1. orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzett-
ségû egészségügyi dolgozók – évente 3 pont

2. egészségügyi szakdolgozók – évente 1 pont
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Európai Unió-s kutatási támogatás
kis- és középvállalatoknak
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2014
A Lengyel Kártevõirtó Szövetség eljutatta hoz-
zánk felhívását a 2014. május 8-9-én, Krakkóban
ismételten megrendezésre kerülõ ConExPest kiál-
lítás és konferenciával kapcsolatban.

A Lengyel Szövetség harmadik alkalommal (ko-
rábban 2008-ban, illetve 2011-ben volt) rendezi
meg a ConExPest-et, amelyre várnak minden, a
kártevõirtó tevékenységhez, szolgáltatáshoz kap-
csolódó vállalatot, intézményt, továbbá minden

érdeklõdõt. Az esemény szervezésében közremû-
ködik a cseh, a szlovák és a magyar kártevõirtó
szövetség is. 

A ConExPest a legnagyobb, háromévenként meg-
rendezésre kerülõ, a kártevõirtó szakmával kap-
csolatos rendezvény Lengyelországban. Az iparág
gyártói, kereskedõi és szolgáltatói találkoznak itt,
hogy lássák az európai és Európán kívüli legújabb
kártevõirtási és monitoring termékeket, továbbá,
hogy a gyártó és a szolgáltatást nyújtó vállalatok
közvetlen kapcsolatokat teremthessenek. A kiállí-
tással egyidõben megrendezésre kerülõ konferen-
cia nagyszerû alkalmat nyújt a témával összefüggõ
tudományos kutatások bemutatására.

További információk találhatók 
a www.conexpest.pl honlapon, 

illetve a biuro@deratyzacja.com.pl e-mail címen
lehet érdeklõdni.

,,A Cseh Kártevõirtó Szövetség minden évben
szakmai szemináriumot tart, amely magában fog-
lalja a ,,DDD” tevékenységeket, amely cseh nyel-
ven a  nem mezõgazdasági kártevõirtási szolgálta-
tást és fertõtlenítést jelenti.

A legközelebbi “DDD” napok 2014. január 22-23.
között kerülnek megrendezésre a Hotel
Fontánában, Luhacovicében.

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket, hogy vegye-
nek részt ezen a rendezvényen és mutassák be
szakmai termékeiket elõadás, vagy kiállítás for-
májában.

150-180 kiállítót, forgamazót várunk a Cseh Köz-
társaságból és Szlovákiából.

Kiállítási díjak ÁFA nélkül
- Cseh Kártevõirtó Szövetség tagjainak 2800 CZK
- egyéb résztvevõknek 4500 CZK

Csak részvételi díjak
- Cseh Kártevõirtó Szövetség tagjainak 870 CZK
- egyéb résztvevõknek 1300 CZK

Meggyõzõdésünk, hogy részvételük nem csak a
szakmai napok programját gazdagíthatja, hanem
egyidejûleg lehetõséget is jelent cégeik termékei-
nek bemutatására a cseh és szlovák szakmai kö-
zönség számára.
További információ kérhetõ a davidova@csvts.cz
e-mail címen.

Nagyon várjuk, hogy találkozzunk
Luhacovicében. 

Üdvözlettel:
MVDr. Michael Forejtek

President

Ing. Pavla Davidová
Secretary”

Fertõtlenítési és Kártevõirtási napok 2014
A Magyar Kártevõirtók Országos Szövetsége levelet kapott a Cseh Kártevõirtó Szövetségtõl,
amelyet az alábbiakban teljes egészében közlünk.
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HVG - 2013. augusztus 24.

Új szúnyogveszély 
Magyarországon?
A vérünket akarják

A legfrissebb nyári rémhírekkel el-
lentétben Magyarországon sem a szú-
nyogok, sem más repülõ vérszívók nem
terjesztenek újabb, ismeretlen kórokat. 

Szív- és bõrférgesség, ráadásul leish-
maniosis. Az elmúlt hónapokban e há-
rom fenyegetõ betegség magyarországi
terjesztésével vádolta meg a szúnyogokat
a sajtó. Egyes híradá-sok Somogyból, má-
sok Baranyából tudósítottak „azonosítat-
lan rovarok” támadásairól. Az egyik elkö-
vetõként a lepkeszúnyogot nevezték
meg, amelyrõl némi világhálós hírhalá-
szás után az is kideríthetõ, hogy akár élet-
veszéllyel is járhat a csípése. A kétszár-
nyúak rendjébe tartozó lepkeszúnyogok
bizonyos fajainak egyike terjeszti a kutya-
betegségként ismert leishmaniosist, ame-
lyet a csípés során az eb vérébe kerülõ
egysejtû okoz.

A korábban legfeljebb Dél-Európában
és a Balkánon elterjedt kór valóban fel-
ütötte már a fejét a Kárpát-medencében
is. A kutyák lesoványosodásával, szõrhul-
lásával, mozgászavaraival, nyirokrendsze-
ri és kötõszöveti gyulladásával jár. Embert
azonban még nem fertõzött meg – leg-
alábbis Magyarországon. A mediterrán
térségben viszont kétségtelenül elõfordul,
hogy a lepkeszúnyog kutyáról emberre
viszi át az egysejtû kórokozót. A betegség
az embereknél hasmenéssel és lázzal jár,
az arcon, a karon makacs bõrcsomók ke-
letkeznek, amelyek elfekélyesedhetnek,
és csúnya, hosszú ideig gyógyuló seb ma-
radhat utánuk. A jóval ritkább zsigeri
leishmaniosisnál láz, lépmegnagyobbo-
dás, vérszegénység és rendkívül gyors
súlyvesztés fordulhat elõ. A betegség an-
tibiotikumokkal gyógyítható.

„A testszõreik miatt leginkább a moly-
lepkékre hasonlító, 6 milliméternél na-
gyobbra nem növõ lepkeszúnyogok a
kerti illemhelyek környékén, állattartó te-
lepeken, falrepedésekben, üregekben ér-
zik jól magukat, és rossz repülõként in-
kább csak ugrálva mozognak” – ad segít-
séget a felismerésükhöz Szepesszent-
györgyi Ádám, szúnyogokra szakosodott
szegedi ökológus. Veszélytelenek viszont

a Magyarországon élõ maláriaszúnyog-fa-
jok, mert a váltólázat okozó paraziták hí-
ján nem tudják terjeszteni a betegséget.

„A lepkeszúnyogok egyik nemét képvi-
selõ vérszívó fajok valóban terjesztõi le-
hetnek olyan súlyos megbetegedéseknek,
mint a pappataci láz vagy a leishmaniosis,
de ha megcsíp minket egy ilyen rovar, az
csak abban az esetben jelent veszélyt, ha
elõtte már egy beteg élõlény vérébõl is
táplálkozott” – folytatja Szepesszent-
györgyi. A szakember szerint hasonló a
helyzet az eredetileg csak Ázsiában élõ,
de a rovarvilágban is tapasztalható globa-
lizálódás okán már Olaszországban is te-
nyészõ tigrisszúnyoggal, amely a szakiro-
dalom szerint egyebek mellett a nyugat-
nílusi agyhártyagyulladás (Szerbiában a
napokban négyen haltak bele ebbe a be-
tegségbe), a chikungunya és a dengue láz
vagy a japán encephalitis kórokozóinak
úgynevezett közti-, azaz közvetítõ gazdá-
ja. Jelenléte Magyarországon még nem
bizonyítható, de Olaszországban már
megfertõzött embereket a chikungunya
lázzal. Ennek tünetei a fertõzött szúnyog
csípése után egy héten belül bukkannak
fel. Leggyakrabban láz lép fel, amely a
legtöbb esetben néhány nap alatt meg-
szûnik, majd pár nap múlva ismét emel-
kedik. A második lázas idõszakban hi-
degrázás, fejfájás, hányás, erõs ízületi fáj-
dalom, testszerte kiütések jelentkezhet-
nek. A tünetek legtöbbször 3–6 nap alatt
maguktól megszûnnek. Idõseknél, cse-
csemõknél és terhes nõknél azonban a
betegség elhúzódhat, és ritkán ugyan, de
halálos kimenetelû is lehet.

A zoonózisok, vagyis az állatról ember-
re terjedõ nyavalyák két válfaját is felkap-
ta a sajtó egy másik vérszívót emlegetve,
a fájdalmasan nagyot harapó púposszú-
nyogot téve felelõssé a bõr- és szívférges-
ség terjesztéséért. Jó tudni, hogy ember-
nél a szívférgesség Magyarországon nem
fordul elõ, a bõr esetében pedig a fonál-
férgek többnyire nem jutnak tovább a fel-
hámnál, és ott el is pusztulnak – igaz, már
ez is kellemetlen duzzanatokkal, feké-
lyekkel járhat. A parazitát orvos el tudja
távolítani, majd fertõtleníti és kezeli a se-
bet. Az emlõsökbe a vérszívók csípésével
lárvaként beköltözõ, ott a bõr alatt vagy
akár a belsõ szervekben, így a szívben is
megtelepülõ fonálférgek kiváltotta beteg-
ségekért legkevésbé a tigrisszúnyogok fe-
lelõsek. Köztigazdaként szinte mindig a
jól ismert közönséges csípõszúnyogok
jönnek szóba.

HÍREK, CIKKEK Horváth Piroska

Újévi köszöntõ
Bort, búzát és békességet,
Otthonokba fényességet.

Lakomát az éhes szájnak.
Derék férjet minden lánynak.
Okos gyermeknek tanulást,
Gézengúznak gyors javulást.

Új világot, szebb éveket,
Jobb és boldogabb életet!

Édes csókot szerelmesnek,
Vágyat kihûlt szerelmeknek.
Elhagyottnak vigasztalót,
Társtalannak neki valót.

Kreatívnak lapot - tisztát,
Író tollba örök tintát,

Versíróknak szép rímeket.
Álmokat - tarkát, színeset.
Nemes, tiszta eszményeket,
Ugyanannyi reményeket.

Na, jöjjetek, bontsunk pezsgõt,,
Köszöntsük az újesztendõt!

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK

EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG

ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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HÍREK, CIKKEK
„A púposszúnyogok, más néven cseszlék, illetve kolumbácsi

legyek 1–5 milliméter nagyságú, rövid lábú és széles szárnyú
légyfélék. Seregestül támadják meg a legelõ állatokat, de szél-
mentes, párás idõben, fõleg vihar elõtt, frontátvonuláskor az
embert is agresszíven csípik a szabadban, ám a zárt tereket ke-
rülik” – folytatja a vérszívók katalogizálását Gajda Zita biológus.
A harapással vérhez jutó púposok abban hasonlítanak a vérszí-
vást injekcióstûhöz hasonló szájszervük bõr alá szúrásával ab-
szolváló valódi szúnyogokhoz, hogy szaporodásukhoz vizes
hely kell. Különbség viszont, hogy nem a pangó laposokat, kert-
végi pocsolyákat kedvelik, mint a hullámtéri, gyötrõ vagy bala-
toni elõnevû névrokonaik, hanem az oxigéndús élõvizet.

A laikusok által kevésbé ismert, most meggyanúsított vérszí-
vók veszélyességét a szakemberek nem becsülik ugyan le, a
Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének tavaszi szezon-
nyitó konferenciája külön foglalkozott is a róluk szóló informá-
ciókkal, de akad szakértõ, aki egyenesen ámokfutásnak minõsí-
tette a szúnyogos hírverést. Az Országos Epidemiológiai Köz-
pont ugyanis emberi szívférgességet nem észlelt az elmúlt évti-
zedekben Magyarországon, és a humán felhámban élõsködõ
fonálféreggel is csak szórványosan, évente tucatnál is kevesebb-
szer találkoznak a járványügyi szakorvosok. A leishmaniosisos
megbetegedésekrõl pedig – akár háziállat, akár ember szenve-
dett fertõzést – eddig mindig kiderült, hogy az érintettek kül-
földön szerezték be a kórt.

„A riadalomkeltés helyett a következetes védekezésre kelle-
ne felhívni a figyelmet” – magyarázza Gajda és Szepes-szent-
györgyi, akik a biológiai megoldások hívei, szemben a vegyszer-
szórással, amikor repülõgépes vagy földi módszerekkel idegmé-
reg-alapú kemikáliákkal szórják meg a szúnyoginvázióval sújtott
területeket. A biológiai védekezés a tenyészõhelyek tüzetes fel-
térképezése után a még ki nem fejlett lárvákat pusztítja el. Egyik
legismertebb módja, hogy egy baktérium (a Bacillus thuringien-
sis israelensis) által elõállított toxint szórnak a vízfelületre. Ezt
több vízi élõlény is elfogyasztja, ám az elõírt koncentrációban
használva a többiekre nincs hatással, célzottan megöli viszont
az említett nyavalyák közvetítõjének számító csípõ- és púpos-
szúnyogok lárváit. (Vajna Tamás)

origo.hu - 2013. október 10.

Pestisjárvány fenyegeti Madagaszkárt
A börtönökben robbanhat ki a járvány, de utána akárhol

elterjedhet. A patkányok kiirtása nem elég, a bolháktól kell
megszabadulni.

Az októberi madagaszkári idõjárás ideális a pestist terjesztõ
bolháknak, a túlzsúfolt börtönök pedig kedveznek a betegség
robbanásszerû terjedésének, figyelmeztet a genfi Pasteur Inté-
zet. Madagaszkár ma azon ritka helyek közé tartozik, ahol még
rendszeres a pestis, tavaly 256 megbetegedést regisztráltak, és
60-an bele is haltak a fertõzésbe.

A Vöröskereszt és a Pasteur Intézet szakemberei szerint a pat-
kányokkal és bolhákkal teli börtönökben tartott foglyok vannak
a legnagyobb veszélyben, írja a BBC. Ha pedig egy járvány ki-
tör, akkor az nemcsak a foglyokat fenyegeti, de a börtönök dol-
gozóit, valamint a látogatókat is, akik a börtönön kívülre is kivi-
hetik a betegséget.

A pestis felszámolásához a patkányok kiirtása nem elegendõ,
a közvetítõ bolháktól is megkell szabadulni. Ha a fertõzést idõ-
ben elkapják, akkor antibiotikumokkal jól kezelhetõ, de ezt
Madagaszkáron a megfelelõ készletek hiánya nagyban nehezí-
ti.

A bubópestis a középkori Európában 25 millió ember halálát
okozta, de ma már ritkaságnak számít. Napjainkban a pestises
esetek zömét Afrikában regisztrálják, ennek ellenére 30 év után
Kirgizisztánban is megjelent, ahol idén augusztusban egy 15
éves pásztorfiú halt bele a fertõzésbe. Az elmúlt 20 évben Indi-
ában, Indonéziában és Algériában tört ki pestisjárvány 30-50
éves szunnyadó periódust követõen.

hvg.hu - 2013. november 27.

Trükközik a NAV: lakást is béreltek 
az ellenõrzéshez

Lakást béreltek, és házhoz hívták a szolgáltatókat a NAV
revizorai a fõvárosban, hogy kiderítsék, kapnak-e számlát a
kifizetett munkadíjról – közölte az adóhatóság. 

Az adóhatóság dél-budapesti adóellenõrei ideiglenesen la-
kást béreltek a fõvárosban azért, hogy ellenõrizzék a házhoz jö-
võ szolgáltatók adózási fegyelmét – közölte a NAV.

Céljuk – számtalan közérdekû bejelentést is alapul véve – az
volt, hogy kiszûrjék a bevételeiket eltitkolókat, és felfedjék a fe-
ketefoglalkoztatást. Különösen a magukat az interneten hirde-
tõ, lakásfelújítást végzõ mesterekre koncentráltak, és különbö-
zõ javítási, szerelési munkákat rendeltek meg.

Az ellenõrzések eredménye elgondolkodtató, hiszen a zárla-
katos, az üveges, az épületasztalos, a szobafestõ, a víz-, a vil-
lany- és a háztartásigép-szerelõ sem adott számlát a munkadíj-
ról, azaz tízbõl kilencen zsebre dolgoztak. Csupán az egyik ro-
varirtó társaság alkalmazottja ragadott számlatömböt, és teljesí-
tette önként a bizonylatadási kötelezettséget. Mint kiderült, õt
a kft. szabályosan be is jelentette.

Az ellenõrzések arra is fényt derítettek, hogy a vizsgált szol-
gáltatók mintegy 15 százaléka adószám nélkül, üzletszerûen
folytatta tevékenységét, sõt akadt olyan is, aki korábbi munkál-
tatójának cégnevével visszaélve vállalt lomtalanítást. Ez utóbbi
esetben az érintett cég a nevével való visszaélés és rossz hírnév
keltése miatt feljelentést tett.

Az ellenõrzés új módszere olyannyira meglepte az érintette-
ket, hogy az egyikük a kapun kilépve kiabálásba kezdett, és
hangosan közölte a környék lakóival, „Itt lakik a NAV”, egy mo-
sógépszerelõ pedig csak annyit mondott a jegyzõkönyv felvéte-
lekor, hogy „Ezt a NAV nem szokta ellenõrizni”.

A tapasztaltak igazolták, hogy szükség van a NAV ellenõrzé-
seire ebben a szektorban is, így ezzel a módszerrel az adóhiva-
tal a továbbiakban is élni fog a fõvárosban és Pest megyében.
Ugyanakkor az eddig feltárt jogsértések elkövetõi sem ússzák
meg csupán egy mulasztási bírsággal, eltitkolt bevételeiket és
tényleges adókötelezettségüket a NAV utólagosan vizsgálja, il-
letve behajtja.
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