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A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának 
egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása 
 

 

A biocid termékek engedélyezésének es forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) 21. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az élelmiszerlánc területén a NÉBIH, a 
megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, 
valamint a járási hivatal járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a 
továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) élelmiszer-biztonsági szempontból 
ellenőrzi, hogy a biocid termék ipari alkalmazása, raktározása, valamint a biocid termékkel 
végzett foglalkozásszerű tevékenység megfelel-e az 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (magyar nyelven elérhető itt: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:HU:PDF)  
meghatározott követelményeknek. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi továbbá a 
forgalomba hozott biocid termék engedélyében foglaltak betartását az élelmiszer-
biztonsági szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
laboratóriumi vizsgálattal is ellenőrizheti az élelmiszerláncban felhasználásra forgalomba 
hozott biocid termék megfelelőségét.” 

 

A rendelet a Magyar Közlöny 2014. évi 187. számában (2014. december 30.) 
jelent meg. 

 

 

MaSZOSZ Konferencia 

 

Örömmel tudatjuk, hogy a 2015. évi szúnyogirtási konferencia szervezése jól halad. A 
következő előadók erősítették meg előadásukat: 

 

 Dr. Norbert Becker, EMCA (Európai Szúnyogirtó Szövetség): Nem-honos 
szúnyogfajok és az ellenük történő védekezés Németországban 

 Csóka Antal  tű. mk. ezredes (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): 
Tájékoztatás a 2014. évi szúnyogirtási tevékenységről 
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 Dr. Sáringer-Kenyeres Tamás és Dr. Kenyeres Zoltán, Pannónia Központ Kft. 
munkacsoportja: Szúnyoggyérítés Magyarországon – célzottság, alkalmazkodás, 
rugalmasság 

 Weisz Máté, Zöldi Viktor, Sztikler János, Dr. Szlobodnyik Judit (Országos 
Epidemiológiai Központ, Deziszekciós és Deratizációs Osztály): A 2014. évi 
szervezett csípőszúnyog-gyérítés adatai. Aktualitások 

 Zöldi Viktor (Országos Epidemiológiai Központ): Szúnyog surveillance-rendszerek és 
hazai bevezetésük lehetőségei 

 Kőszegi Dániel (Noxious Kft.): Előforduló hibák a szúnyoggyérítés kivitelezése során 

 Huszár Elek (Bayer Hungária Kft.): A vizes bázisú Aqua K-Othrine szerepe a légi 
szúnyoggyérítésben 

 

 

A MaSZOSZ Konferencia 2015. március 19-én (csütörtökön) kerül megrendezésre a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Budapest X. kerület, Szent 
László tér 7-14.) 1-es termében. 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat mielőbb szíveskedjenek írásban jelezni a 
makosz@tlt.hu e-mail címen. 

 

Idén is megpályázzuk az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatalnál, hogy 
egynapos szakmai konferenciánkat kreditpontossá minősítsék. 

 

A MaKOSZ XXIV. Országos Konferenciája – kreditpontok 

 

Mindazok, akik részt vettek a 2014. november 26-28-án, Velencén megrendezett 
konferenciánkon, az EEKH minősítő határozata alapján 16 kreditpontra jogosultak. 

 

Kérjük, hogy kreditpont igazolási kérelmüket a makosz@tlt.hu e-mail címre szíveskedjenek 
eljuttatni. 
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