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A MaKOSZ XXV. Országos Konferenciája 

 

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége idei, XXV. Országos Konferenciáját 2015. 
november 11-12-13-án (szerda-péntek) rendezi meg Cegléden, a Hotel Aquarell-ben 
(2700 Cegléd, Fürdő út 24.). 

A konferencia előzetes programja – amely még nem teljes és nem is végleges – a 
következő:   

 

 A rovar- és rágcsálóirtás szerepe a járványügyi biztonságban 

 Magyarországi közegészségügyi kártevőirtás aktuális kérdései az egészségügyi 
hatóság szemével (OTH Közegészségügyi Főosztály) 

 Az 528/2012/EU rendelet várható hatásai a véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó 
rágcsálóirtó biocid termékek engedélyezésére, forgalomba hozatalára és 
felhasználására (Magyar Biocid Kompetens Hatóság, OTH) 

 Irtószerek engedélyezéséhez szükséges hatékonysági vizsgálatok (Országos 
Epidemiológiai Központ) 

 A kéknyelv betegség (Blue tongue) előfordulása, vektorok szerepe a betegség 
terjesztésében és az egészségügyi gázmesterek feladatai a betegség 
megfékezésében 

 Az egészségügyi kártevőirtó szakképzés és szakmacsoportos továbbképzés 
aktualitásai a változó jogszabályok és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 
Központ (ENKK) megalakulása tükrében (ENKK) 

 Az osztrák kártevőirtó piacról (Mag. Peter Fiedler, Ausztria) 

 Stratégiai kapcsolat kiépítése élelmiszer előállítók és professzionális 
kártevőmentesítők között (Nestlé U.K.) 

 Tengeren szállított áruk gázosítással történő kezelése (Zlatko Dakic, Szlovénia) 

 Az EcoSyn Projekt eredményei. Új szinergensek a közegészségügyben (Bábolna Bio 
Kft. 

 Ágyi poloska felkutatása különlegesen képzett kutyákkal (Szlovákia) 

 

A konferencia Jelentkezési lapját jelen Hírlevelünkkel egyidejűleg megküldjük, illetve 
honlapunkról letölthetik (http://www.makosz.hu/rendezvenyek) az érdeklődők. 

 

mailto:makosz@tlt.hu
http://www.makosz.hu/rendezvenyek


              A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 

HÍRLEVELE 

2015. szeptember 

                             

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

 

-2- 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket konferenciánkon, amelyre idén is beadtuk kérvényünket 
kreditpontossá minősítés 
érdekében. 

 

Több visszajelzést 
kaptunk a konferencia 
napijegyével kapcsolat-
ban, amely úgy tűnik nem 
egyértelmű. A napijegy 
ára tehát MaKOSZ tagok 
számára 15.000,- Ft, nem 
MaKOSZ tagok számára 
20.000,- Ft. Ez az összeg 
tartalmazza a konferencia 
regisztrációs díját 
(10.000,- Ft), az aznapi 

előadásokon/kiállításokon történő részvételt, az ebédet, valamint a kávé és 
üdítőfogyasztást a szünetekben.   

 

Egészségügyi gázmester képzés 

 

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (1085 Budapest, Horánszky utca 15.) 
Egészségügyi gázmester képzést indít 2015. októberében. A jelentkezéseket az  
oktatas@enkk.hu e-mail címen várják. Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15. 
Bővebb információ honlapunkon: http://www.makosz.hu/egeszsegugyi_gazmesteri_kepzes 

 

Kártevőirtás újság 

 

Rövidesen megjelenik a Kártevőirtás legújabb száma sok érdekes cikkel és a 
rendezvénynaptárral. 
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