
              A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 

HÍRLEVELE 

2014. november 

                             

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

 

-1- 

 

 

A MaKOSZ XXIV. Országos Konferenciája 

 

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége idei, XXIV. Országos Konferenciáját 2014. 
november 26-27-28-án, a Velence Resort & Spa Hotelban (2481 Velence, Béke u.) 
rendezi meg. 

A konferencia programja összeállt, amelyet Tagjainknak e-mailen is megküldünk, valamint 
a MaKOSZ honlapján, a www.makosz.hu/rendezvenyek menüpont alatt is meg lehet 
tekinteni, illetve letölteni. 

Szeretettel várjuk Önöket konferenciánkon. Tájékoztatjuk a konferencián részt venni 
szándékozókat, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 
Továbbképzési és Szervezési Főosztálya kreditpontos kérvényünket 2014. október 10. 
napjával befogadta. 

Emlékeztetőül: az idén tavasszal, az április 3-án megrendezett, rendkívül sikeres MaSZOSZ 
(Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége) konferencián résztvevők kiemelkedően sok, 
17 kredit pontot kaptak! 

 

A konferencián – többek között – a következő, fontosabb előadások fognak elhangzani: 

 

 Zoonózisok járványügyi helyzete hazánkban (ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal) 

 Az OEK Tájékoztató megjelenése óta engedélyezett professzionális kártevőirtó 

szerek – Aktualitások (Országos Epidemiológiai Központ) 

 Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása és az 

egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása (Egészségügyi Engedélyezési 

Közigazgatási Hivatal) 

 Mesterleveles képzés – hagyomány és lehetőség (Emberi Erőforrások 

Minisztérium) 

 Szakképzés és továbbképzés a kártevőirtás szolgálatában (GYEMSZI 

Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) 

 A 2014-es pocokinvázió és a védekezés lehetőségei (Nemzeti 

Élelmiszermiszerlánc-biztonsági Hivatal) 

 Rágcsálóirtó szerek összehasonlító biológiai vizsgálata (Aurelien Guicherd, 

Franciaország) 
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 Rezisztencia és nem-cél mérgezés: mit tudunk, hogyan tudjuk kezelni ezeket a 

kérdéseket? (Prof. Philippe Berny, Franciaország) 

 Hatással lehet-e a formuláció választék a patkányok táplálkozási 

viselkedésénél? (Dr. Pavel Rödl, Népegészségügyi Intézet, Cseh Köztársaság) 

 IPM az élelmiszeriparban (Henrik Lange, Dánia) 

 

November 27-én, csütörtökön, délután négy, a gázosítással kapcsolatos előadás fog 
elhangzani, ebből három külföldi előadótól. 

 

Fakultatív program: 

Szintén november 27-
én (csütörtökön) 
fakultatív program 
keretében az Agárdi 
Pálinkafőzdében exklu-
zív kóstolót élvez-
hetnek az érdeklődök 
(6 fajta pálinka és 2 
likőr). A kóstoló 
magában foglalja a 
főzdelátogatást szak-
szerű vezetéssel.  

A Pálinkafőzde 
Agárdon a Sreiner-
tanyán található, 
közvetlenül a gyü-
mölcsöskertek és az 
Agárdi Termálfürdő 

szomszédságában. A Pálinkafőzde 2002-ben épült, a valódi magyar pálinka legmagasabb 
minőségi kategóriájú választékát kínálja. Az agárdi gyümölcspálinkák a kizárólag a magyar 
gyümölcsre jellemző egyedi ízvilág jegyeit hordozzák. A kézzel palackozott és címkézett, 
korlátozott mennyiségben készülő Agárdi pálinkák nem okoznak csalódást. Busz transzfert 
biztosítunk. 

November 28-án, pénteken, marketing előadások hangzanak el az Irtó Trió Kft., a Bayer 
Hungária Kft és a Bábolna Bio Kft. képviselőitől. 
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