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A trófea görög eredetû szó, mely eredetileg gyõ-
zelmi jelképet jelent. Manapság azonban elég sok
mindent tekinthetünk trófeának – szerintem. Az
egészségügyi kártevõirtó szakma számára idén meg-
jelent egy „trófea”, a CEPA (Európai Kártevõirtó
Szövetségek Konföderációja) új tanúsítványa,
amely igazolja, hogy aki ezzel a „trófeával” rendel-
kezik, az megfelel az EN 16636: Európai Kártevõir-
tási Szolgáltatási Szabványnak. Hogy milyen elõ-
nyökkel jár ez? Bizony, akad már olyan élelmiszer
feldolgozó cég, amely kifejezetten azt a kártevõirtó
szolgáltatót keresi a munka elvégzésére, amely ren-
delkezik ezzel a tanúsítvánnyal. Errõl mindazok,
akik részt vesznek idei, XXV. Országos Konferenci-
ánkon, konkrét elõadásban fognak hallani. Igen,
van már ilyen cég Németországban (a Kártevõirtás
jelen számában olvashatnak róla), és talán amikorra
újságunk eljut Önökhöz, már többen is lesznek. 

Az EN 16636: Európai Kártevõirtási Szolgáltatási
Szabvány magyar nyelvre történõ fordítása – nem
kis költséggel – elkezdõdött, köszönhetõen az
egészségügyi kártevõirtó szakma két képviselõjének
– a MaKOSZ-nak és a MEGE-nek – összefogásával.
Kis szerencsével a hivatalos fordítás a 2015. novem-

ber 11-13. között, Cegléden megrendezésre kerülõ
konferencia idõpontjára elkészül, és a Magyar Szab-
ványügyi Testület képviselõje ismerteti majd tartal-
mát mindazokkal, akik jelen lesznek. Felhívjuk tag-
jaink figyelmét, hogy a szabványok szerzõi jogi vé-
delem alatt állnak, részeiben vagy egészében felha-
talmazás nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmaz-
ni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszte-
ni, közreadni tilos, ezek végzése jogszabálysértõ ma-
gatartás, amelynek összes következményét a jogsér-
tésért felelõsnek kell viselnie. Ezért amennyiben el
is készül a magyar nyelvû fordítás, illetve hivatalos
kiadvány, azt nem áll módunkban Önökhöz eljuttat-
ni. Ugyanakkor a Magyar Szabványügyi Testület Bu-
dapest, VIII. Horváth Mihály tér 1. szám alatt lévõ
Szabványboltjában bárki által megvásárolható lesz.

Jómagam nem szeretem a trófeagyûjtést, ameny-
nyiben ez állatok megölésével jár. Szerencsére itt
nem errõl van szó, ezért kívánom az egészségügyi
kártevõirtó szakmában szolgáltatást nyújtóknak,
hogy közülük minél többen akaszthassák ki ezt a
trófeát/tanúsítványt irodájuk falára. 

Németh Mária
MaKOSZ

TRÓFEÁK
Idén nyáron egy minnesotai fogorvos megölte, lefejezte és megnyúzta Cecilt, Zimbabwe
ikonikus oroszlánját, aki az Oroszlánkirály címû rajzfilmet ihlette. Arnold
Schwarzenegger Facebook oldalán kitett magáról egy régi fotót, amelyen kupákat tart a
kezében, ezzel a szöveggel: „Ezek a trófeák” – és egy képet Cecilrõl: „Nem ez!”



Az Európai Unió biocid hatóanyagjegyzékébe a már koráb-
ban jóváhagyott szén-dioxid és a gázosítás gyakorlatában a ko-
rábban szinte kizárólag növényvédelmi célra szolgáló ható-
anyag, a foszfor-hidrogén mellett egy új vegyület, a szulfuril-
fluorid is megjelent, sõt, közel 50 év után a cián-hidrogén is
felvételre került. Ezen túlmenõen jegyzékben a korábbi gáz-
mester-képzésben ismert gázok közül – kizárólag fer-
tõtlenítésre/sterilizálásra/konzerválásra(!) – az etilén-oxid, a
klór, a formaldehid (Formalin) és a kén-dioxid is szerepel.

Miután a gázosításban az egészségügyi gázmesterek tevé-
kenysége az elmúlt 30 évben lényegében kizárólag a növényvé-
dõ szerként engedélyezett foszfor-hidrogén fejlesztésére szol-
gáló fém-foszfidok felhasználására korlátozódott, ezért jelen
közleményünkben – az uniós fejlemények ismeretében – az
alábbi táblázatban feltüntetett 4 hatóanyag alkalmasságára vo-
natkozó kérdéseket tekintjük át.
Engedélyezett gázosítószer hatóanyagok az Európai Unióban

Mivel a gázmesteri gyakorlatban legnagyobb jelentõségû a
foszfor-hidrogén, ezért ennek, kizárólag a fém-foszfidból elõ-
állított gáznak a több évtizedes, folyamatos alkalmazása során
kialakult és világszerte észlelhetõ rezisztencia kérdéskörét a
nemzetközi irodalomban fellelhetõ aktuális ismeretanyag
alapján elemezzük. 

A szén-dioxid és a szulfuril-fluorid alkalmazására vonatko-
zó megállapításainkat elsõsorban a gázmesteri ismeretanyagra
alapozzuk. A hidrogén-cianid felhasználásának lehetõségét
pedig – korábbi, saját tapasztalatainkra is utalva – foglaljuk
össze. 

I. Foszfor-hidrogén
1. A foszfor-hidrogén hatékonyságát befolyásoló tényezõk
• Meghatározó tényezõk:

– a kártevõ faja,
– a gáztöménység (koncentráció),
– a behatási idõ,
– a hõmérséklet,
– a gáztér mérete és alakja, valamint
– a gázfejlesztés módja 

• Csökkentõ tényezõk:
–  a szigetelés hiányossága,

–  a természetes szellõzés és a felületi megkötõdés,
–  az oldódás/páralecsapódás/vegyi átalakulás, és döntõen
–  a rovarok ellenállóképessége (a rezisztencia).

2. A foszfor-hidrogénnel szembeni rezisztencia
kialakulása 

Feltételezett hatásmechanizmusa:
– a sejtben az elektron-transzportban és/vagy a légzési folya-

matban (a citokróm-oxidáz enzim hatásának gátlásával)
anyagcserezavart okoz;

– lipidekben gazdag szövetekben, fõleg az idegrendszerben
felhalmozódva, azt narkotizálva „túlaltaja” a rovarokat;

– esetleg – ez nem teljesen bizonyított – az acetil-
kolinészteráz enzimet gátolja. 

Bármely rovarirtó szer, adott esetben a foszfor-hidrogénnel
történõ expozíció hatására a rovarok szervezetében genetikai
okokból különféle biokémiai reakciókban megnyilvánuló vé-
dekezési mechanizmusok fejlõdnek ki. Ezek hatására:

– a rovarokban csökkenhet a receptorok érzékenysége és a
kutikula áteresztõképessége (ami az ezen keresztüli
inszekticid felvétel mértékét csökkenti), valamint 

– egy, esetleg több, a szervezetbe bejutó hatóanyagot lebon-
tó enzim termelõdése indulhat meg. 

Nem elhanyagolható körülmény, hogy a foszfor-hidrogén-
nel szemben, pl. a sejtfal ellenállóképessége növekszik, de
ugyanakkor más gázzal, pl. CO2-dal szemben nem. 

A védekezési mechanizmusok kialakításában több, egymás-
sal kölcsönhatásban levõ tényezõ játszik szerepet, így

– a foszfor-hidrogén kiterjedt alkalmazása,
– az expozíció gyakorisága és idõtartama,
– a kérdéses rovarfaj biológiai sajátosságai, elsõsorban ge-

nerációinak száma,
–  a rovarpopulációban az exponált egyedek száma, valamint
– az érintett populáció izoláltsága.
A rezisztencia elterjedése jelentõs mértékben függ egy adott

populációban eleve meglevõ rezisztens egyedek számától, il-
letve azok genetikai adottságától. További kedvezõtlen ténye-
zõ, hogy a lárva és az imágó egyaránt ugyanazzal a hatóanyag-
gal, a foszfor-hidrogénnel exponálódik.

A felsorolt összetevõk az érintett rovarpopulációra szelekci-
ós nyomást gyakorolnak. Ez abban nyilvánul meg, hogy az ér-
zékeny egyedek elpusztulnak, viszont a genetikailag rögzített
védekezési mechanizmussal rendelkezõ példányok életben
maradnak és elszaporodnak. Ennek eredményeként a rezisz-
tens rovarok aránya egyre növekszik.

Az öröklõdõ védekezési képesség a magyarázata annak,
hogy a rezisztencia annál gyorsabban és általánosabban alakul
ki, minél szélesebb körben és minél nagyobb mennyiségben al-
kalmazzák a kérdéses vegyületet. 
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A rezisztens egyedek és az inaktív állapotban levõ fejlõdési
alakok (pete, báb) a foszfor-hidrogént sokkal lassabban veszik
fel, mint a lárvák és az imágók, ezért a gáz ölõhatása mérsékel-
tebben érvényesül és több idõre van szükség ahhoz, hogy adott
koncentrációjú gázelegybõl ugyanannyi foszfor-hidrogén
mennyiséget vegyenek fel, mint a fogékonyabb példányok.

3. A foszfor-hidrogénnel szembeni rezisztencia
kialakulásának késleltetése – a szelekciós nyo-
más csökkentése)

Ennek érdekében az USA-ban az alább felsorolt komplex
intézkedéseket alkalmaznak:

• a következõ betárolást megelõzõen: a gázosításra kijelölt
helyiség/siló:
– teljes kiürítése, majd alapos kitakarítása, valamennyi ott

található rovarképlet eltávolítása,
– felületeinek érintõméreggel történõ kezelése, az új ter-

ménnyel esetleg bekerülõ rovarok elpusztítására, 
– gépek/eszközök tisztántartása/karbantartása (az össze-

gyûlt, feltehetõen rovarfertõzött hulladék biztonságos
eltávolítása és megsemmisítése),

• monitorozás (a gázosításra kerülõ terményben található
rovar fajának meghatározása)

• aktuális információszerzés:
– a kezelés alatti gázkoncentráció mérése
– a foszfor-hidrogénnel szembeni rezisztencia meglét-

ének, esetleg mértékének kimutatása (tesztelése)
• megfelelõ gázkoncentráció és behatási idõ biztosítása,
De egyes esetekben szóba jöhet a foszfor-hidrogén gázosítás

gyakoriságának lehetõség szerinti csökkentése, a kezeléssel
nem érintett, a rovarok búvóhelyéül alkalmas területek felde-
rítése.

A felsorolt (abban vastag betûvel kiemelt) tényezõk közül –
meghatározó jelentõségük miatt – a monitorozás, a reziszten-
cia kimutatásának és a megfelelõ gázkoncentráció biztosításá-
nak lehetõségét külön is körvonalazzuk. 

(1) Monitorozás
A foszfor-hidrogénnak a különféle raktári kártevõkre kifej-

tett biológiai hatékonyságát, ami az egyes rovarfajok genetikai
tulajdonságából adódik, az alábbi táblázat szemlélteti:

Az egyes fajok különbözõ érzékenysége indokolja, hogy
foszfor-hidrogén alkalmazása elõtt az optimális gázkoncentrá-
ció és a megfelelõ behatási idõ megállapítása érdekében min-

den esetben a kérdéses kártevõk fajának meghatározása – a
feromonos csapdával történõ monitorozás – történjen.

(2) A foszfor-hidrogénnel szembeni rezisztencia kimutatá-
sának lehetõségei

Erre különbözõ rendszerben
kivitelezett (megfelelõ rovar-po-
pulációt, meghatározott gáztö-
ménységet és behatási idõt figye-
lembe vevõ) módszerek vannak. 

Ezek közül a napi gyakorlat-
ban a Detia Degesch cég álatal
kifejlesztett módszer, a hazai gáz-
mesteri gyakorlatban jól ismert
és régóta használt kit alkalmas.

Amennyiben a vizsgálat során
rezisztencia észlelhetõ, a kezelés

hatásosabbá tételéhez szükséges intézkedések (gáztöménység
és/vagy behatási idõ növelése) megtehetõk.

További, elsõsorban az USA-ban alkalmazott laboratóriumi
vizsgálatokkal az egyes rovarfajok foszfor-hidrogénnel szem-
beni rezisztenciájának gyakorisága, illetve a rezisztencia szint-
je is meghatározható. 

A vizsgálatokhoz a terepen begyûjtött több 100 példány
pusztulását, különbözõ gázkoncentrációk mellett az USA
Földmûvelésügyi Hivatala (USDA) laboratóriumának rovar-
tenyészetébõl származó, biztosan érzékeny egyedek elhullásá-
hoz viszonyítják.

A kapott adatok a gyakorlati teendõk pontosabb meghatá-
rozásához nyújtanak segítséget.

(3) Hatékony foszfor-hidrogén koncentráció és a megfelelõ
behatási idõ biztosítása

Az optimális helyzetet a következõ ábra szemlélteti.

Célszerû alacsonyabb gázkoncentráció alkalmazása, de
hosszabb behatási idõvel. A rövid ideig tartó, túl magas fosz-
for-hidrogén koncentrációval történõ kezelés kevésbé elõnyös,
mert a rovar a hirtelen bekövetkezõ, akut hatás miatt
narkotikus állapotba kerül és a gáz utána egyáltalán nem (vagy
csak nagyon lassan) hatol be a szervezetébe.

Kerülni kell tehát a kezdetben magas, majd folyamatosan
csökkenõ gázkoncentrációt, és egy állandóan alacsony gáztö-
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ménység fenntartását kell biztosítani, amire az ECO2 Fume®

lenne különösen alkalmas. 

4. A foszfor-hidrogén fizikai-kémiai tulajdonsá-
gaiból adódó biztonsági kérdések

Mivel a foszfor-hidrogén rendkívül gyúlékony gáz, ezért ön-
magában történõ alkalmazása lehetetlen! 

Ennek kiküszöbölésére gyakorlati szempontból kétféle
megoldás áll rendelkezésre.

(1) Fém-foszfidok alkalmazása 
A növényvédõ szerként és biocidként egyaránt engedélye-

zett különbözõ alakformák (labdacs, tabletta, tasak, tasak-
lánc, csík, lemez stb.) közös tulajdonsága, hogy valamennyi ké-
szítménybõl a foszfor-hidrogén fém (alumínium vagy magnézi-
um) foszfidból képzõdik. A formulációk ammónium-karbamát
tartalma biztosítja, hogy még a foszfor-hidrogén felszabadulá-
sa elõtt védõgáz (ammónia és szén-dioxid) képzõdjön, ami a
készítmények tûzveszélyességét a minimálisra csökkenti.

(2) Foszfor-hidrogén és szén-dioxid kombinált alkalmazása 
A szén-dioxid már elõzõekben említett tûz- és robbanásve-

szélyt csökkentõ hatása tette lehetõvé az 1,8-2,2% foszfor-hid-
rogént + 97,8-98,2% szén-dioxidot tartalmazó cseppfolyós
gázelegy palackban történõ forgalomba hozatalát és felhasz-
nálását.

Az egyre fokozódó mértékben jelentkezõ foszfor-hidrogén
rezisztencia miatt fejlesztették ki az ECO2 Fume® márkanevû
készítményt, amit a fém-foszfiddal végzett kezelések helyett
döntõen az USA-ban és Ausztráliában széles körben használ-
nak. A készítmény jellemzõi a következõk:

Összetétele: 1,8-2,2% foszfor-hidrogén + 98,2-97,8% szén-
dioxid

• Elõnye
– a kívülrõl történõ gázbeeresztés lehetõsége miatt felhasz-

nálása biztonságos,
– a gyorsabb gázképzõdés miatt behatási ideje rövidebb,
– a vetõmag csírázóképességét nem károsítja,
– a legtöbb élelmiszer és termény kezelésére alkalmas,
– helyiség-, épület-, siló-, fólia- és jármûgázosításra megfe-

lelõ,
– nincs ártalmatlanítandó gázosítószer-maradék, környezet-

barát.
• Hátránya
– egyes fémekre (rézre, ezüstre, aranyra) és ezek ötvözetei-

re, valamint fémsókat tartalmazó anyagokra (pl. filmre,
festékre stb.) korrozív hatású,

– nagytér/épületgázosításkor, a gázbeeresztés biztosítására,
a lefagyás kivédésére a palackból különleges fûtõrendsze-
ren történõ átáramoltatása, melegítése szükséges,

– kamra-, hajó- és uszály-gázosításra nem alkalmas,
– a palackban levõ, cseppfolyós gázkeverék >54 oC hõmér-

sékleten robbanásveszélyes.
• Felhasználási területe
Rovarfertõzött, ömlesztett vagy csomagolt szemes termé-

nyek, olajos magvak (mogyoró, mandula, kakaó- és kávébab),

tojáspor, szárított zöldség, tea, gyümölcs (banán, narancs, cit-
rom), fûszer, csokoládé, vetõmagvak, állati takarmány és ta-
karmány-adalék, gyapjú, dohány, fa-, papír- és csomagoló-
anyagok kezelésére, illetve rágcsálóirtásra alkalmas.

• Felhasználási formái
Acélpalackból történõ gázadagolás.
• Felhasználási paramétere

Az ECO2 Fume® alkalmazási paraméterei

• Felhasználási módja
A nyomás alatt levõ gáz a szeleppel és nyomáscsökkentõvel

(reduktorral) ellátott palackból melegítõ készülék és a gázada-
golást szabályozó berendezés (regulátor) közvetítésével juttat-
ható a gáztérbe, amely megfelelõ beállítással lehetõvé teszi a
mindenkor szükséges gázmennyiség, az 5-60 gramm/óra meny-
nyiségû foszfor-hidrogén adagolást.

A gázra érzékeny fémeket és ezek ötvözeteit tartalmazó
elektronikus berendezéseket (pl. számítógép, villanymotor,
füstérzékelõ, akkumulátor-töltõ, kapcsolók stb.) és anyagokat
(pl. elemeket) a gáztérbõl el kell távolítani, vagy megfelelõ szi-
geteléssel kell védeni a készítmény anyagkárosító hatása ellen.

Sajnos az ECO2 Fume® engedélyeztetése, majd bevezetése
elsõsorban komoly költsége és a közel sem egyszerû alkalma-
zási technológiája miatt hazánkban a közeljövõben nem várha-
tó. 

5. A növényvédelmi célú foszfor-hidrogén gázosí-
tás szakmai alapelvei

Az USA-ban valamennyi
gázosítás, de kiemelten a
foszfor-hidrogén alkalmazá-
sának gyakorlatában az alábbi
diagramban feltüntetett kö-
rök méretének komoly jelen-
tõséget tulajdonítanak.

Az ábrából következik,
hogy legfontosabb követel-
ménynek a megelõzést tekin-

tik, amelyre a hazai gázmesteri gyakorlatban sajnos nem sok
figyelmet fordítanak. Ennek oka – mint erre a gázmesterek
rendszeresen utalnak – elsõsorban az, hogy gázosításra vonat-
kozó megbízásuk kizárólag a raktárba/sílóba már elõzõleg be-
tárolt termény-mennyiség kezelésére vonatkozik. Ennek kö-
vetkeztében a foszfor-hidrogén 3. pontjában felsorolt (a re-
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zisztencia kialakulásának késleltetése, a szelekciós nyomás
csökkentése érdekében szükséges) intézkedések kivitelezhe-
tetlenek. 

A rendszeres információszerzésre vonatkozó javaslatok kö-
zül alkalmilag az aktuális gáztöménységet mérik, de a kérdé-
ses kártevõfaj meghatározása, a monitorozás a hazai gyakor-
latban szinte alig jön szóba.

A gázosítás végrehajtásában is komoly hibalehetõségek rej-
lenek. A megfelelõ gáztöménység biztosítására – pl. golyó, tab-
letta, pellet alkalmazásakor – az adagoló berendezések mûsza-
ki állapotára és folyamatos mûködésének ellenõrzésére nem
fordítanak kellõ figyelmet, szondázáskor pedig a jelentõs fizi-
kai igénybevételre nincsenek tekintettel.

6. A foszfor-hidrogén alkalmazása az egészség-
ügyi kártevõk elleni védekezésben

(1) Engedélyezett készítmény
Phostoxin WM gázképzõ pellet 
(2) Hatóanyaga
56% alumínium foszfid, amibõl a levegõ, illetve a talaj ned-

vességének hatására foszfor-hidrogén képzõdik.
(3) Minõsítése
I. forgalmazási kategóriájú, kizárólag gázmester által alkal-

mazható irtószer.
(3) Felhasználási módja
Lyukgázosítás
(4) Felhasználási mennyisége
A talaj típusának és a járathossznak a függvénye. Járaton-

ként szükséges mennyiség:
• laza szerkezetû (homok) talaj esetén: 3-5 méternyi járat-

hosszonként 5 db, 
• minden más talajtípus esetén: 8-10 méternyi járathosszon-

ként 5 db.
(4) Felhasználásának általános szabályai
• A kezelendõ földalatti járatoknak legalább 10 méter tá-

volságra kell lenniük a lakott épületektõl.
• Meg kell gyõzõdni arról, hogy a járatok nem nyílnak em-

ber vagy hasznos állat tartózkodására szolgáló helyiségbe
és a csatornahálózattal nincsenek összeköttetésben. 

• A célszervezet állatok menekülésének megakadályozása
végett a készítményt a járatrendszer minden bejáratban el
kell helyezni.

• A készítmény elhelyezését követõen a földalatti járat vala-
mennyi felszínre vezetõ nyílását be kell tömni.

• Nem alkalmazható védett vízterekben és felszíni vizek
partjától mért 10 méteres távolságon belül.

• Kijuttatásához szondát (pl. Topex® Applicator) kell alkal-
mazni.

(5) Alkalmazásának fontosabb biztonsági elõírásai
• A kezelendõ területtõl 25 méteren belül elhelyezkedõ in-

gatlanok és lakóépületek tulajdonosait és/vagy lakóit elõ-
zetesen (legkevesebb 48 órával a tervezett kezelés elõtt) a
gázosítás esetleges veszélyeirõl írásban tájékoztatni kell. 

• A veszélyeztetett terület külsõ határa a gázosított terület
határaitól minimum 10 méter.

• A kezelés megkezdése elõtt (majd azt követõen folyama-

tosan, legalább 2 napon keresztül) a veszélyeztetett terü-
let külsõ határát illetéktelen személyek, illetve a házi- és
haszonállatok bejutását megakadályozó módon le kell
zárni, illetõleg ott figyelmeztetõ feliratokat kell elhelyez-
ni.

• A gáz-koncentrációt mûszeresen ellenõrizni, és azt meg-
felelõen dokumentálni kell. 

A készítmény címkefeliratán olvasható részletes biztonsági
elõírásokra ez úton is felhívjuk a figyelmet!

II. Szén-dioxid
A kártevõirtási gyakorlatban kizárólag adalékgázként, rész-

ben a tûzveszély csökkentésére, részben az ölõhatás fokozásá-
ra használható fel. 

(1) Alkalmazása
• Elõnye
– éghetetlen, egyes gázok tûz- és robbanásveszélyét csök-

kenti,
– a rovarok légzését 3 %-os töménységben 50, 5 %-os tö-

ménységben pedig 300 %-kal fokozva, az ölõhatást növe-
li.

• Hátránya
Önmagában rovarirtásra nem alkalmas, mivel egyes rova-

rok igen nagy töménységben még napok alatt sem pusztulnak
el, újraélednek.

(2) Felhasználási terület
Kizárólag adalékgázként, rovarirtásra alkalmazható.

(3) Felhasználási forma
A tûz - és robbanásveszély megszüntetésére vonatkozó al-

kalmazásáról a foszfor-hidrogénnél már említést tettünk. 

(4) Felhasználási mód
Helyiség/középtér-, épület/nagytér- siló- fólia- és jármûgá-

zosításra alkalmas. 
Adalékgázként minden esetben az alapgáz (pl. foszfor-hid-

rogén) felhasználási paraméterei a meghatározóak.

(5) Különleges elõírások
5%-nál nagyobb töménységben való alkalmazásakor a kör-

nyezeti levegõtõl független légzésvédõ készüléket kell viselni.
Az 1960-as évek végén, az Esztergomi Keresztény Múzeum

fatárgyainak rovarmentesítésekor, a diklórfosz gázosítás mel-
lett igen jó hatékonysággal a szén-dioxidot is alkalmaztuk. 

III. Szulfuril fluorid
Az USA-ban, az 1960-as évek óta (különféle márkanéven:

Vikane: ProFume, Zythor, Master Fume, Termafume) elsõsor-
ban a termeszek elleni védekezés céljára vezették be és alkal-
mazzák.

(1) Alkalmazás
• Elõnye
– tûz- és robbanásveszélye nincs,
– behatolóképessége gyors,
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– gáz halmazállapotban nem korrozív,
– a felületekhez nem tapad, könnyen kiszellõztethetõ,
• Hátránya
– élelmiszer, termény és takarmány kezelésére nem alkal-

mas,
– a növényeket károsítja,
– a petékre hatástalan, 
– figyelmeztetõ hatása nincs.

(2) Felhasználási mód
Épületekben elszaporodott termeszek, valamint fa- és textil-

kártevõk irtására alkalmas.

(3) Felhasználási forma
Középtér-helyiség-, nagytér-épület-, fólia- és jármûgázosí-

tás.

(5) Különleges elõírások
– zárt terek (helyiség, épület) és jármû kezelésére csak jel-

zõgázzal (pl. klór-pikrinnel) együtt alkalmazható.
– a gáztérbõl az élelmiszert, takarmányt, gyógyszert el kell

távolítani.
A petetölõ hatás hiánya a társas rovarok (pl. termeszek)

esetében lényegtelen, mert amennyiben a boly kipusztul, a ki-
kelõ lárvák gondozás és táplálék hiányában elpusztulnak, 

Az USA-ban ágyi poloska irtására is alkalmazzák, de a gáz-
nak a petékre gyakorolt hatástalansága miatt hatékonysága
csak két vagy háromszori ismétléssel biztosítható!

Hazánkban engedélyezett készítmény jelenleg nincs forga-
lomban. 

A termeszeknek Európában kb. 10 fajuk található meg,
amelyek eredete vitatott. Döntõen behurcolt fajok, de vannak
valószínûleg õshonosak is.

Jelenleg Francia-, Spanyol- és Olaszországban, illetve Por-
tugáliában ismert megjelenésük (jóllehet irodalmi adatok arra
utalnak, hogy már 1873-ban, Ausztriában, Bécsben is megje-
lentek). 

Az sem kizárt, hogy behurcolásuk esetén, a globális felme-
legedés hatására hazánkban is megtelepedhetnek. 

Ezért célszerû lenne az egészségügyi gázmester-képzés gya-
korlatába bármely, az USA kereskedelmi forgalmában levõ
készítmény alkalmazását – egyedi engedélyeztetést
követõen(!) – felvenni!

IV. Hidrogén-cianid
Az évtizedeken keresztül szinte valamennyi (épület/nagytér,

helyiség/középtér-, siló-, fólia-, jármû- és lyuk-gázosítás) gázo-
sítási forma kivitelezésére alkalmas hatóanyag 2014-ben kizá-
rólag biocidként került engedélyezésre!

Az Európai Unióban jelenleg is tart a Lucebni závody
Draslovka a.s. Kolin cég (Cseh Köztársaság) által elõállított
Uragan-D2 márkanéven gyártott, kizárólag 1,5 kg-os tömegû,
konzerv formában kiszerelt készítmény engedélyezési folya-
mata. Sajnos a készítményrõl az Országos Epidemiológiai
Központnak a termék felhasználásáról (többszöri próbálkozás
ellenére) semminemû szakmai dokumentáció nem áll rendel-

kezésére, jóllehet engedélyeztetést – a kölcsönös elismerés el-
ve alapján – a közeljövõben Magyarországon is tervezik. 

Az interneten kizárólag cseh nyelven fellelhetõ biztonsági
adatlapból az tûnik ki, hogy hatóanyaga 97,6 % hidrogén-cia-
nid és (feltehetõleg jelzõgázként?) 0,9-1,1% kén-dioxid.

Szakmai meggyõzõdésünk, hogy – a növényvédelem állás-
pontjával megegyezõen – a hidrogén-cianid alkalmazása az
egészségügyi kártevõk elleni védekezésben is felesleges!

Ugyanakkor hazai szakmai körökben felmerült az egyre fo-
kozódó ágyi poloska elleni küzdelemben való újbóli bevezeté-
se, amit azonban két tényezõ tesz gyakorlatilag lehetetlenné.
Az egyik, hogy a paneles technológiával épített lakások bizton-
ságos szigetelése szinte kivitelezhetetlen, a másik, hogy a „lég-
párnára” vonatkozó elõírások betartásának lehetõsége, a ke-
zelt lakás melletti, alatti és feletti helyiségek elhagyása, abla-
kainak ki, majd bezárási kötelezettsége az emberek gondolko-
dásában bekövetkezett változások, a „szolidaritás” hiánya mi-
att rendkívül kétségesnek tûnik.

Ezért véleményünk szerint a hidrogén-cianid alkalmazási le-
hetõsége napjainkban szinte kizárólag (kamra-, buborék/sá-
tor-, láda-gázosítás formájában) a fa-, esetleg textil-kártevõk
irtására korlátozódik. 

Azonban ilyen célú felhasználását is két körülmény hátrál-
tatja. Az egyik az, hogy a gáz kizárólag 1,5 kg-os kiszerelésben
áll rendelkezésre, ami a szóba kerülõ gázosítási formák kivite-
lezéséhez, térfogatukra tekintettel túlzott mennyiség. A másik
kérdés a fakártevõk biológiai tulajdonságából adódik, ugyanis
a rovarok fában fúrt járatait lezáró, rágcsálékból készített „du-
gó” a gáznak a rovarral történõ érintkezését megakadályozza.
A gáz hatékonysága ezért elsõsorban vakuum alkalmazásával
biztosítható, de ez a hátráltató tényezõ a gáztöménység
és/vagy a behatási idõ emelésével is kiegyensúlyozható.

Itt szeretnénk az egészségügyi gázmesterek figyelmét felhív-
ni arra, hogy az elmúlt évtizedekben alkalmazott készítmé-
nyek – akár a biocidok, akár a növényvédõ szerek, elsõsorban
a szintetikus piretroidok, de még a fém-foszfidok – felhaszná-
lása is mind az alkalmazó egészségügyi gázmester, mind a kör-
nyezet számára aránylag „veszélytelen” volt.

A hidrogén-cianid toxikológiai tulajdonságából adódó ve-
szélyekbõl következõ biztonsági elõírások teljesen más szem-
léletet és megfelelõ gyakorlatot igényelnek, ami „egyik napról
a másikra” nem sajátítható el.

Összefoglalva úgy érezzük a leírtakból kellõen kitûnik, hogy
az egészségügyi kártevõk elleni védekezésben a mérgesgázok
használata belátható idõn belül – talán a lyukgázosítás kivéte-
lével – nem tûnik perspektívikusnak.

Ugyanakkor a nemzetközi helyzet folyamatos figyelése nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy az idõközben esetleg felmerülõ új
lehetõségekre az érdekelt szakmai közösség mindenkor felké-
szülten és nyitottan reagálhasson.

Dr. Erdõs Gyula és Sztikler János
Országos Epidemiológiai Központ



Mint arról 2014. augusztusi számunkban
beszámoltunk, tavaly áprilisban Szövetsé-
günk vendégül látta a Szlovén Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a Szlovén Fertõtle-
nítõ és Kártevõirtó Szövetség 11 tagú dele-
gációját. Viszonzásul a Szlovén Szövetség
meghívta a MaKOSZ képviselõit egy csere-
látogatásra, amelyre 2015. május 28-29-én
került sor.

Ljubljanában a Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalko-
zások Tagozatának elõadásában megismerkedtünk Szlové-
nia adottságaival. 

A volt jugoszláv tagköztársaságok közül Szlovénia került
ki a polgárháborús õrületbõl a legszerencsésebben. Az or-
szág gazdag ásványi anyagokban, természeti értékekben,
tengerpartja nyugodt és szép. Nagyon sok városa magán vi-
seli a Habsburg és a Velencei Birodalom jellegzetes jegyeit,
ezért a turista a szlovén Alpokban járva akár Bajorország-
ban is érezheti magát. 

Megismerhettük az ország fõbb gazdasági mutatószáma-
it, tájékoztatást kaptunk a kamarai rendszer mûködésérõl
és nemzetközi szervezetekben való részvételérõl. A szlovén
kamara 80 különbözõ terület szolgáltató-, gyártó- és keres-
kedelmi cégeit fogja össze, tanácsadási, oktatási, informá-
ció szolgáltatási tevékenységet végez, segíti a vállalkozáso-

kat. Együttmûködik a kormányzati szervekkel és a hasonló
külföldi kisvállalkozási kamarákkal. A tagság önkéntes,  je-
lenleg több mint 3.000 aktív tagjuk van. 

A Szlovén Fertõtlenítõ és Kártevõirtó Szövetség ezen ka-
marai rendszer keretén belül mûködik. Jelenleg 9 tagjuk
van, amelybõl 1 állami szerv, a többi 8 pedig magáncég. Te-
vékenységük  kiterjed a jogalkotás és  szabványosítás elõké-
szítõ munkáiban való részvételre is. Biocid termékek és más
iparágak termékeinek használatával kapcsolatos szeminári-
umokat és találkozókat szerveznek, tartják a kapcsolatot a
többi nemzetközi kártevõirtó szövetséggel és szervezettel.

A biocid termékek regisztrációjával kapcsolatban az
Egészségügyi Minisztérium képviselõitõl kaptunk válaszo-
kat a jelenleg aktuális kérdéseinkre, és tájékoztattak ben-
nünket a jövõben várható változásokról. Elmondták, hogy
2.000 db biocid termék van a regiszterükben, melyet havon-
ta frissítenek. Az európai biocid regisztráció kapcsán 75 db
kölcsönös elismertetési engedélyt adtak már ki. Honlapju-
kon (www.uk.gov.si) minden aktuális információ megtalál-
ható.

Programunk a szlovén tengerparton folytatódott, Koper
városában.

Szlovénia nem rendelkezik túl hosszú tengerparttal, még-
is itt található Európa egyik legjelentõsebb intermodális
kereskedelmi kikötõje. Nem csak a tengeri szállításért felel,
de szoros kapcsolatban áll Ausztriával, Magyarországgal,
Olaszországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Dél-Német-
országgal, Lengyelországgal, és a volt Jugoszlávia tagköz-
társaságaival a vasúti és közúti hálózatán keresztül.
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Szakmai tapasztalatcsere
Szlovéniában



A  szakmai  program  részeként,  partnerünk  közbenjá-
rására bejutottunk a koperi kikötõbe, melyet idegenveze-
téssel tekintettünk meg. Koper Szlovénia legfontosabb ki-
kötõ-városa az Adrián, az olasz határ közelében.

A kikötõ eredetileg egy szigeten állt, egyik korai elneve-
zése is innen ered: Kecske-sziget, Caprea, azaz Koper. Az
ókorban Aegida néven említik görög források. A Capris,
Caprea, Capre és Caprista elnevezések a római korból va-
lók. Az elsõ feljegyzett kereskedelmi szerzõdés Velencével
932-bõl való. 1798-tól 1918-ig Ausztria része, majd 1947-ig
Olaszországhoz tartozott. Ebben az évben alakult meg Tri-
eszt Szabad Terület, amelynek 1954-es felosztásával Koper
Jugoszláviához került. Az 1991-ben függetlenedett Szlové-
nia legjelentõsebb kikötõvárosa. Modern kikötõjét 1957-
ben építették.

A kikötõbe érvén egybõl szembetûnt a nagy mennyiségû
nyersanyag raktározás és átrakodás, valamint a szállításra
váró gépjármûvek tömege. A három szállítási lehetõséget
kiaknázva (vasút, közút, tenger) ez a kikötõ mintegy 280
ha-on terül el, melyhez 3,4 km rakodó partrész tartozik 26
kikötõhellyel. A kikötõ területén 12 speciális terminál talál-

ható, melyeket 30 km vasúti pálya köt össze. A legjelentõ-
sebb terminálok a következõk: konténer, gabona és takar-
mány, romlandó áruk, folyékony áru, autó, szén és vasáru,
faáruk és élõállat terminál. Természetesen van utasszállító
terminál is, ahol a tavalyi évben 58.970 utas fordult meg.

A konténer terminál az egyik legnagyobb rész a kikötõ
területén, melyhez 3 kikötõhely társul. A 20 lábas konténe-
rekbõl az évi becsült kapacitás 950.000 db, melybõl 2014-
ben közel 700.000 db volt a tényleges forgalom. A Magyar-
országról származó 140.000 db konténer az egyik legna-
gyobbak közé tartozik. Szinte minden jelentõsebb hajóstár-
sasággal együtt dolgoznak (MAERSK LINE, CMACGM,
MSC, EVERGREEN LINE, HANJU SHIPPING,
COSCO).

Az elkövetkezõ öt év fejlesztésében további újabb rako-
dóterületeket, rakpart részeket (+100m), és vasúti bõvíté-
seket terveznek.

A horvátországi rijekai kikötõ mára már teljesen elveszí-
tette kereskedelmi feladatait, így Koper, valamint a másik
nagy környékbeli csatlakozási pont, Trieszt, teljesen lefedik
az Adriai tenger és Közép-Kelet Európa kereskedelmét.

Hatalmas élmény volt számunkra bepillantást nyerni eb-
be a különleges világba! 

A kikötõ megtekintése után szakmai elõadást hallgathat-
tunk meg a gázosítási tevékenységrõl, az azzal kapcsolatos
szabályozásokról. Diákon mutatták be a munkavégzés gya-
korlati oldalát is. 

A jól sikerült találkozót egy közös munkaebéd zárta, a to-
vábbi együttmûködési lehetõségek megbeszélésével.

Honfiné Kránicz Judit
Bábolna Bio Kft.

és Papp György
MaKOSZ
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Bevezetés
Az országos helyzet áttekintése és a tapasztalatok értékelé-

se érdekében, a szervezett csípõszúnyog-gyérítést légi úton, az
Országos Tisztifõorvosi Hivatal (OTH) engedélyével végzõ
szakvállalatok a hatályos Tájékoztató 4.1.14.1. (5) pontja sze-
rint tárgyév október 15-ig kötelesek írásban az alábbi adatok-
ról tájékoztatni az Országos Epidemiológiai Központ
Dezinszekciós és Deratizációs Osztályát:

• a ténylegesen elvégzett kezelések száma, a kezelt
terület(ek) helye, nagysága és idõpontja (külön-külön az
imágó- és lárvairtás);

• az egyes helyeken egy-egy kezeléshez felhasznált készít-
mény (szúnyogirtó és/vagy szúnyoglárva-irtó szer) megne-
vezése és mennyisége (több készítmény alkalmazása ese-
tén külön-külön);

• a kezelések hatékonyságának konkrét, %-os mérési ered-
ményei az egyes területeken alkalmazott készítményekre
(szúnyogirtó és/vagy szúnyoglárva-irtó szerre) vonatkozó-
an, továbbá

• a kezelések során szerzett tapasztalatok és javaslatok.
A 2013. évhez hasonlóan 2014-ben is jórészt a Belügymi-

nisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának
(OKF) koordinálásával, központilag zajlott a szúnyoggyérítés
szervezése. A kormányzat elõször 2013-ban, a júniusi jelentõs
árvíz után kialakult nagymértékû szúnyogtenyészés gyors ke-
zelése érdekében döntött úgy, hogy a katasztrófavédelem irá-
nyításával történjék a szúnyogirtás. Az OKF programja 2013-
ban még szinte kizárólag a megáradt folyók mentén kialakult
szúnyoghelyzet kezelését célozta, 2014-ben azonban a részvé-
telük már országossá vált. Ezáltal új gyakorlat és rendszer ala-
kult ki, amely jelentõsen befolyásolta a szervezett szúnyoggyé-
rítések korábban kialakult szisztémáját.

Imágógyérítés
2014-ben légi imágógyérítésre 26, tenyészõhely-kezelésre 7

vállalat (néhány esetben egyéni vállalkozó) kért és kapott en-
gedélyt az OTH-tól. Ezek közül 24, illetve 6 végzett ténylege-
sen kezelés(eke)t. Jelen közleményben ismertetjük az engedé-
lyesektõl beérkezett, 2014. évben végzett imágó- és lárvagyérí-
tésre vonatkozó adatokat.

A légi úton, ULV-eljárással végzett kezelések összesített
adatait az 1. táblázat tartalmazza. A 2014-ben kezelt teljes te-
rület az elõzõ évivel közel azonos nagyságú volt. A közel hét-
százezer hektár nem tekinthetõ példátlannak (2010-ben a
rendkívüli árvizek miatt hasonló területnagyság került keze-

lésre), ugyanakkor a 2011-2012. évinek közel ötszöröse (1. táb-
lázat). 

1. táblázat: Légi ULV-eljárással kezelt területnagyság,
2008-2014

A területek 86%-án a kezelést 2014-ben 3 engedélyes végez-
te. Az ULV-eljárásra felhasznált készítmények jellemzõit a 2.
táblázat mutatja. A felhasznált készítmények közül öt felhasz-
nálásra kész formában kerül forgalomba, egy (a K-OTHRIN
10 ULV-koncentrátum) ipari fehérolajjal, egy pedig (AQUA-
K-OTHRINE rovarirtó koncentrátum) vízzel hígítandó. Az
elõzõ szezonhoz képest új készítmény volt a CORATRIN szú-
nyogirtó szer, amely 2014-ben kapott forgalomba hozatali en-
gedélyt.

A felhasznált készítmények révén országosan összesen 463
kg deltametrin került kijuttatásra, amely az elõzõ évi érték
70%-a.
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A 2014. évi szervezett csípõszúnyog-gyérítés
adatai és a szúnyogirtó szerek 

engedélyezésének aktuális helyzete

ÉV

2008 

2009 

2010

2011

2012 

2013

2014

KEZELT TERÜLET ÖSSZESEN (HEKTÁR)

444.073

477.073 

649.773 

131.230 

159.174 

674.615 

689.742 



2. táblázat: ULV-eljárásra felhasznált készítmények

Az ULV-eljárással történõ légi imágóirtás bevezetése (1976)
óta alkalmazott valamennyi készítmény felhasználási idõsza-
kát a 3. táblázat szemlélteti. Látható, hogy 2007 óta kizárólag
szintetikus piretroid hatóanyagú készítmények kerültek fel-

használásra, túlnyomórészt – az utóbbi 5 évben pedig már ki-
zárólag – deltametrin. A 2014-ben felhasznált készítmények
közül kettõ, a CORATRIN szúnyogirtó szer és a MOSQUI-
TOX 1 ULV Forte szúnyogirtó szer az Európai Unióban ható-
anyagként felülvizsgált piperonil-butoxidot is tartalmaz, a PBO
azonban gyakorlatilag szinergens szerepû.

3. táblázat: A hazánkban alkalmazott ULV-készítmények

Lárvagyérítés
A csípõszúnyog lárvákra szelektív Bacillus thuringiensis var.

israelensis (Bti) hatóanyagú készítményekkel végzett kezelések
összesített adatait a 4. táblázat tartalmazza. A táblázat adata-
iból kitûnik, hogy a kezelt terület nagysága, az elõzõ szezon-
hoz viszonyítva 10.000 hektárral kisebb volt. A korábbi évek-
ben tapasztaltakkal megegyezõen a lárvatenyészõ helyek keze-

lésének aránya 2014-ben sem érte el az imágógyérítési céllal
kezelt területnagyság 5%-át.

4. táblázat: Légi úton végrehajtott biológiai lárvakezelés
területnagysága, 2008-2014

A lárvairtásra a tavalyi évben felhasznált készítmények az 5.
táblázatban láthatóak. Biológiai lárvairtásra szinte kizárólag a
CORABAC L szúnyoglárva-irtó szer került kijuttatásra, a má-
sik két készítmény felhasználása ehhez képest elenyészõ volt.

5. táblázat: Biológiai lárvairtásra felhasznált készítmények

A szúnyogirtó szerek engedélyezésének 
aktuális helyzete

Az Európai Unió a biocid felülvizsgálati program keretében
a csípõszúnyog irtásra is alkalmazott hatóanyagok közül a
deltametrint, a lambda-cihalotrint és a Bacillus thuringiensis var.
israelensis H-14 szerotípusát 2013. október 1-jén az uniós ha-
tóanyagjegyzékbe felvette. A szúnyogirtásban alkalmazott to-
vábbi hatóanyagok közül az etofenprox esetében 2015. július 1.,
az S-metoprén esetében pedig 2015. szeptember 1. a felvétel
napja. Az ULV készítményekben is használt, korábban már
említett PBO felülvizsgálata jelenleg még zajlik.

Az 528/2012/EU rendelet elõírásainak megfelelõen a tagál-
lamokban kizárólag azok a készítmények maradhatnak forga-
lomban, amelyek gyártói/forgalmazói a határidõig nyilatkoz-
tak arról, hogy szándékukban áll a készítmény magyarországi 
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K-Othrin ULV

Coratrin

Mosquitox 1

Aqua-K-Othrine

K-Othrin 10 ULV

Mosquitox 1 ULV Forte

Delta ULV

242.577

79.045

18.208

1.610

1.569

4324

300

443.844

148.344

34.789

30.159

26.116

5990

500

89,0

n.a.

84,3

88,6

85,0

91,3

n.a.

A KÉSZÍTMÉNY 
MEGNEVEZÉSE

FELHASZNÁLT
MENNYISÉG

(LITER)

KEZELT TERÜLET
NAGYSÁGA
(HEKTÁR)

HATÉKONYSÁG
(%)

ÉV

2008 

2009 

2010

2011

2012 

2013

2014

KEZELT TERÜLET ÖSSZESEN (HEKTÁR)

10.621

10.112 

8180 

3980 

5722 

27.196 

17.638 

Corabac L

Vectobac 12 AS

Teknar HP-D

15.584

510

60

16.918

510

100

n.a.

86

n.a.

A KÉSZÍTMÉNY 
MEGNEVEZÉSE

FELHASZNÁLT
MENNYISÉG

(LITER)

KEZELT TERÜLET
NAGYSÁGA
(HEKTÁR)

HATÉKONYSÁG
(%)



forgalmazását a továbbiakban is folytatni és erre vonatkozóan
kölcsönös elismerési szándéknyilatkozatot nyújtanak be. En-
nek hiányában az érintett készítmény a határidõ lejárta után,
még 180 napig történõ forgalmazására, illetve további 180 na-
pig történõ felhasználásra/ártalmatlanítására van lehetõség. A
további hatóanyago(ka)t is tartalmazó készítmények mindad-
dig forgalomban maradhatnak, ameddig ezen második, har-
madik stb. hatóanyag felülvizsgálati programja le nem zárul.
Továbbá lehetõség van a határidõ lejárta miatt kivonásra ítélt
készítmények további forgalmazására egyéb hatóanyag hozzá-
adásával, mivel az uniós elõírások nem  vonatkoznak azokra a
több hatóanyagot tartalmazó készítményekre, amelyek leg-
alább egyik hatóanyagának felvételi/jóváhagyási idõpontját
még nem tették közzé.

A hazánkban szúnyogirtásra engedélyezett és a szervezett
gyérítésben is alkalmazott készítmények aktuális helyzete az
alábbiakban foglalható össze.

Az imágóirtásra használt készítmények 
helyzete
Forgalomban maradt:

az átmeneti idõszakban kiadott engedélyokirattal, a továb-
bi, még felülvizsgálat alatt álló hatóanyag- (PBO-) tarta-
lom miatt:
• CORATRIN szúnyogirtó szer
• DELTASECT 1,2 ULV szúnyogirtó szer
• MOSQUITOX 1 ULV Forte szúnyogirtó szer
• MOSQUITOX FOG melegköd-képzõ szer
• MOSQUITOX-LAMBDA 1 ULV szúnyogirtó szer
• PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum
az új rendszerben, kölcsönös elismerés keretében benyúj-
tott szándéknyilatkozat révén:
• AQUA K-OTHRINE rovarirtó koncentrátum

Visszavonásra került (kölcsönös elismerésre vonatkozó szán-
déknyilatkozat hiányában):

• K-OTRIN ULV szúnyogirtó szer (Corax-Bioner Kft.)
• DELTA-FOG melegködképzõ-szer (Bábolna Bio Kft.)
• DELTA ULV szúnyogirtó szer 

(Farmmix Kereskedelmi Kft.)
• K-OTHRIN 10 ULV-koncentrátum 

(Bayer Hungária Kft.)

• MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer 
(Bábolna Bio Kft.)

Az etofenprox hatóanyagú (Hat-Agro Higiénia Kft. által for-
galmazott) PHOBI FENOX rovarirtó koncentrátum az idei,
2015. évi szúnyogszezonban változatlanul alkalmazható.

A lárvairtásra használt készítmények helyzete
Forgalomban marad az új rendszerben, kölcsönös elismerés
keretében benyújtott szándéknyilatkozat révén:

• VECTOBAC 12 AS szúnyoglárva-irtó szer 
(Bábolna Bio Kft.)

• VECTOBAC G szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Bábolna Bio Kft.)

Visszavonásra került (kölcsönös elismerésre vonatkozó szán-
déknyilatkozat hiányában):

• BIOBAC 5 GR szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Bábolna Bio Kft.)

• TEKNAR HP-D szúnyoglárva-irtó szer 
(Bábolna Bio Kft.)

• VECTOBAC TP szúnyoglárva-irtó koncentrátum 
(Bábolna Bio Kft.)

• VECTOBAC CG szúnyoglárva-irtó granulátum
(Chemtura Europe)

• CORABAC G szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Corax-Bioner Zrt.)

• CORABAC L szúnyoglárva-irtó szer 
(Corax-Bioner Zrt.)

• CULINEX Plus szúnyoglárva-irtó tabletta 
(Corax-Bioner Zrt.)

• SUKÍTÓ-XQ-1 szúnyoglárva-irtó granulátum 
(Forgószárny Kft.)

• P99 szúnyoglárva-irtó granulátum (TNT mérnökiroda)

Az S-metoprén hatóanyagú (Bábolna Bio Kft. által gyártott és
forgalmazott) készítmények a 2013. évi OEK Tájékoztató
4.1.8.1. pontjában felsorolt elõírások betartásával a használati
utasításban foglaltakkal összhangban az idei, 2015. évi szú-
nyogszezonban alkalmazhatóak:

• BIOPREN-BM 5 GR szúnyoglárva-irtó granulátum

• BIOPREN-BM 20 EC rovarlárvairtó koncentrátum

• BIOPREN 50 LML szúnyoglárva-irtó koncentrátum

• BIOPREN 4 GR szúnyog- és légylárva-irtó granulátum

• PROTECT szúnyoglárva-irtó granulátum

• PROTECT 4 GR szúnyoglárva-irtó granulátum
Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezett

irtószerek rendszeres idõközönként frissített listája és a hasz-
nálati utasítást is tartalmazó engedélyezési lapjai továbbra is
elérhetõek az Országos Epidemiológiai Központ által készített
internetes adatbázisban (Irtószerek Kereshetõ Adatbázisa,
www.oek.hu/ika).

Weisz Máté, Sztikler János, Zöldi Viktor
Országos Epidemiológiai Központ,

Dezinszekciós és Deratizációs osztály
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A CEPA (Confederation of European Pest Management
Associations – az Európai Kártevõirtó Szövetségek Konföde-
rációja) és az NPMA (National Pest Management Association
– Amerikai Kártevõirtó Szövetség) 2015. június 3-5-én rendez-
te meg az elsõ Kártevõirtó Szolgáltatók Világtalálkozója a
Közegészségügyért és Élelmiszerbiztonságért konferenciát a
franciaországi Juan-les-Pins Konferencia Központban
(Antibes, Juan-les-Pins).  

A találkozón 35 ország több mint 200 képviselõje vett részt. 
Június 4-én a következõ elõadások hangzottak el:
– Kártevõmentesítés élelmiszeripari egységekben: bepillan-

tás a múltba és a jelenbe
– A kártevõirtás szerepe az élelmiszer-biztonsági progra-

mokban
– Kártevõirtással kapcsolatos kihívások és megoldások az

élelmiszer-elõállító egységekben
– Az élelmiszer-biztonság és kártevõmentesítés szabályozá-

si hátterének megértése
– Harmadik fél befolyása a kártevõirtási szabványra az élel-

miszeripari egységekben
Június 5-én a következõ elõadások hangzottak el:
– Kockázatértékelés az élelmiszeripari egységekben: a pro-

fesszionális kártevõmentesítés szerepe
– Kártevõmentesítési vállalkozási modellek bemutatása az

élelmiszeripar vonatkozásában
– Technológia, eszközök és kommunikáció: a kártevõ-

mentesítés jövõje az élelmiszeripari egységekben
– Hol voltunk eddig… és hová tartunk
A találkozó megnyitóbeszédében Bob Rosenberg (az

NPMA ügyvezetõje) és Roland Higgins (a CEPA ügyvezetõje
– ld. kép) elismerték, hogy korábban a két szervezet viszonyát
a jeges távolságtartás jellemezte; mindkét szervezet gyanakod-
va tekintett a másikra.  Mindazonáltal, a két szervezet belátta,
hogy az élelmiszeripar globalizációja szükségessé teszi a kárte-
võirtó szolgáltató ipar szintén globális megközelítését. 

A globalizáció fokára Do-
nald Prater (ld. kép), az US
Food and Drug
Administration (FDA) euró-
pai igazgatója mutatott rá leg-
inkább, amikor elmondta,
hogy az FDA nyilvántartásá-
ban 115.000 élelmiszeripari
egység szerepel, amelyekbõl
az USA a teljes élelmiszeripa-
ri szükségletének 15 %-át im-
portálja.

Az új USA Élelmiszer-biz-
tonság Modernizációs Tör-
vény (FSMA) a Veszély-analí-
zis és Kockázat-alapú Meg-
elõzõ Felügyeletek (HARPC)
köré épült. A HACCP eltûnni
látszik, legalábbis az USA-ból.
Dr. Bob Strong a SAI Global (USA) rangidõs élelmiszerbiz-
tonsági konzultánsa egy némileg sokkoló statisztikát mutatott
be, amely szerint minden évben hétbõl egy ember az USA-ban
élelmiszer-biztonsági vonatkozású okból betegszik meg: ez áll
az USA új megközelítése mögött az élelmiszer-biztonság al-
kalmazása tárgyában.

A CEPA vezetésével kidolgozott Európai Kártevõirtási
Szolgáltatási Szabvány tanúsítási rendszere az európai kárte-
võirtó szolgáltatók számára lehetõvé teszi, hogy demonstrálják
professzionalizmusukat. 

Ferenc Varga (ld. kép), a Nestle Minõségbiztosítási részle-
gérõl (U.K.) kiemelte ennek értékét, hiszen a Nestle azt terve-
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Donald Prater, US Food and Drug Administration

Kártevõirtó Szolgáltatók Világtalálkozója
a Közegészségügyért 

és Élelmiszer-biztonságért

Roland Higgins, a CEPA
ügyvezetõje



zi, hogy azokat a szolgáltatókat fogja preferálni, akik az Euró-
pai Szabvány EN16636 szerint végzik a kártevõirtási szolgálta-
tást, és ennek megfelelõ tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagy ép-
pen annak megszerzési folyamatában vannak. Bertrand
Montmoreau, a CEPA elnöke érthetõen sokszor hivatkozott a
CEPA tanúsítási rendszerére a rendezvény alatt, illetve ismer-
tette a jelenlévõkkel, hogy az elsõ, aki megszerezte ezt a tanú-
sítványt, az egy német kártevõirtó cég.

Európa félelme az antikoagulánsokkal szemben még mesz-
sze nem ért véget. Philippe Berny (VetAgroSup, Franciaor-
szág) egy beszámolót készített és nyújtott be az EU bizottság-

hoz az antikoaguláns rágcsálóirtó szerek kockázat-csökkentési
értékelésével kapcsolatban. A kapott eredményekrõl tartott
elõadást a találkozó alkalmával.

Pierre Choraine (ld. kép), az Európai Unió Bizottsága kép-
viseletében elmondta, hogy a 0.003%-os hatóanyag koncentrá-
ciót meghaladó antikoaguláns rágcsálóirtó szerek amatõrök
általi felhasználása nagy valószínûséggel belátható idõn belül
be lesz tiltva.

A tervek szerint a világtalálkozó a jövõben kétévente kerül-
ne megrendezésre, felváltva az USA-ban és Európában. 

Az összefoglalót készítette: 
Németh Mária MaKOSZ
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Ferenc Varga, Nestlé UK

Pierre Chroaine, Európai Bizottság

Miután a CEPA (a brüsszeli székhelyû Európai
Kártevõmentesítõ Szövetség Konföderációja) ta-
núsítási rendszere 2015. márciusában elindult, a
német Treuer GmbH gyorsan a gyakorlatban al-
kalmazta az EN 16636:  Európai Kártevõirtási
Szolgáltatási Szabványt, és az elsõ olyan kártevõ-
irtó vállalattá vált Európában, amelyet hivatalo-
san, a CEPA tanúsítási rendszerének megfelelõen
minõsítettek. Gratulálunk!

A minõsítési auditot a DQS CFS, a CEPA által
jóváhagyott Minõsítési Testület végezte. A DQS
CFS-nek Európa-szerte vannak irodái. A DQS
CFS-nél az EN 16636 Szabványért felelõs Dr.
Thijs Willaert örömmel tapasztalta, hogy az elsõ
audit zökkenõmentesen lezajlott: „A Treuer
GmbH nagyon gyorsan reagált a szabvány megje-
lenésére. Az audit gyors és zökkenõmentes végre-
hajtásához nagyban hozzájárult az a tény, hogy
sok tekintetben megfeleltek a szabványnak még

azelõtt, hogy az megjelent volna. Büszkék lehet-
nek arra, amit elértek.”

A Treuer GmbH tulajdonosa, Rüdiger Treuer
elmondta: „Ennek a tanúsítványnak a megszerzé-
se különösen fontos volt számunkra, mivel partne-
reink közül sokan rendelkeznek a BRC és IFS
szabvány minõsítésével – megértik és elismerik a
tanúsítvány értékét. Természetesen az auditra tör-
ténõ elõkészület megkívánt némi erõfeszítést, de
mi minden auditot úgy tekintünk, mint potenciális
lehetõséget, hogy még tovább javítsuk a dolgo-
kat.”

A Treuer GmbH a Német Kártevõirtó Szövet-
ség (DSV) tagja, és többek közt kártevõirtó szol-
gáltatást végez az élelmiszeriparban, a vendéglátó
szektorban, a gyógyszergyártó iparban, közintéz-
ményekben és kórházakban.

A CEPA Hírlevelébõl fordította:
Németh Mária

Az elsõ, CEPA által minõsített
kártevõirtó vállalat
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JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXV. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 
TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRE

2015. november 11-13. Aquarell Hotel, 2700 Cegléd, Fürdõ út 24.

NÉV ................................................................................................................................................

Számlázási cím: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1. nap            2. nap               3. nap

Csomagár:

Összesen         32 640 Ft/fõ regisztráció nélkül

Összesen:         43 640 Ft/fõ regisztráció nélkül
Étkezés:                                 Regisztráció:                      Napijegy: a regisztrációs díjat is tartalmazza!

Kérjük a megfelelõ helyre tegyen X-et. Személyenként kérjük kitölteni.

Kiállítás:
Igényelt kiállítási terület (min. 6 m2)      7.000,- Ft/m2+ÁFA       ................... m2

Igényelt technikai berendezés: ..............................................................................................................................

Összesen (7.000,- Ft x ................... m2): ......................... Ft + ÁFA

Marketing elõadás (max. 20 perc)       30.000,- Ft/elõadás + ÁFA

Elõadás címe: ........................................................................................................................................................

Szerzõ(k): ..............................................................................................................................................................

Kérjük, hogy akik szállást is igényelnek, a jelentkezési lapot legkésõbb 2015. október 15-ig küldjék
meg a makosz@tlt.hu e-mail címre, vagy faxon a (06)-1-464-5241-es számra. 
A részvételi díjat legkésõbb 2015. október 15-ig kérjük átutalni a MaKOSZ 

10300002-20360210-00003285 sz. számlájára. Azok, akik csak napijegyet kívánnak 
venni, 2015. november 1-ig küldjék vissza a jelentkezési lapot. Köszönjük. 

Dátum: 2015. ................................................................... ................................................................... aláírás

Elhelyezés/Szállás:
1 ágyas szobában
2 ágyas szobában

Étkezés:
Ebéd
Vacsora
IFA 380,- Ft/nap

3 nap teljes ellátással, elhelyezés 
2 ágyas szobában

31 880

760

Ft/fõ + a regisztráció

IFA fõ/2éjszaka

3 nap teljes ellátással, elhelyezés 
1 ágyas szobában

42 880

760

Ft/fõ + a regisztráció

IFA fõ/2éjszaka

Ebéd 2 500 Ft/fõ

Vacsora 4 500 Ft/fõ

Tag 10 000

Nem tag 15 000

Tag 15 000 Ft/fõ/alk.

Vacsora 20 000 Ft/fõ/alk.



www.origo.hu – 2015. április 23.

Genetika kérdése lehet, kit
csípnek jobban a szúnyogok

Génjeinken múlhat, hogy mennyire „szeret-
nek” bennünket a szúnyogok – derült ki egy új
kutatásból, melyben ikreket vizsgáltak.

Közismert, hogy a nõstény szúnyogok eltérõ
mértékben preferálják az egyes emberek testsza-
gát, amikor arról kell dönteniük, hogy kibõl szív-
ják ki a szaporodásuk szempontjából nélkülöz-
hetetlen vért. Például a terhes nõk sokkal von-
zóbbak a malária terjesztéséért felelõs
Anopheles gambiae szúnyogfaj számára, de
ugyancsak fõ célpontnak számítanak a nagyobb
testtömegû emberek is. A különbségeket gyakran
az étrend számlájára írják, ami miatt olyan anek-
doták is szárnyra kaptak, hogy fokhagymaevéssel
és sörivással el lehet riasztani a kellemetlen rova-
rokat. Ezt persze tudományosan idáig nem sike-
rült alátámasztani.

A London School of Hygiene & Tropical
Medicine kutatói most elsõ alkalommal állapí-
tották meg, hogy a testszag kialakulásáért felelõs
gének állhatnak annak hátterében, hogy meny-
nyire találnak vonzónak minket a szúnyogok. A
korábbi kutatásokra építõ elõzetes tanulmányt a
PLOS ONE folyóiratban publikálták. A publiká-
ció szerint a vérszívók számára kevésbé kívána-
tos emberek teste természetes rovarriasztót ter-
mel, amely az eddigi eredmények alapján gene-
tikailag szabályozott tulajdonság. 

A vizsgálat
A kísérletek során 18 egypetéjû és 19 kétpeté-

jû nõi ikerpárt tanulmányoztak. Az ikreknek egy
Y alakú csõ két végébe kellett rakniuk kezüket,
majd a chikungunya-láz terjesztéséért is felelõs

Aedes aegypti szúnyogokat eresztették rájuk.
Azt figyelték, hogy az ikerpár mely tagjának kéz-
szaga vonzza a legtöbb vérszívó rovart.

Az eredmények alapján az egypetéjû ikrek
majdhogynem ugyanolyan mértékben vonzották
a rovarokat, a kétpetéjû ikreknél viszont nem
volt ilyen erõs egyezés. Az is kiderült, hogy a fe-
lelõs gének hasonló mértékben öröklõdnek,
mint a testmagasság, vagy az intelligencia.

A tanulmány vezetõ szerzõje, Dr James Logan
szerint a genetikai háttér megértése azért fontos,
mert segítségével a rovarokat riasztó terápiák és
gyógyszerek dolgozhatók ki.

wwf.panda.org – 2015. május 28.

Új fajokat fedeztek fel 
2014-ben a Mekong folyó

mentén, Ázsiában
A nagyszámú, 139 újonnan felfedezett faj közt

egy darázsról is hírt adtak, amely nevét a Harry
Potter sorozatban szereplõ ún. dementorokról
kapta: Ampulex dementor.

A „lélekszívó” dementor darázs érdekessége,
hogy csótányokra vadászik, csípésével azok ha-
sába fecskendezi mérgét, ezzel mintegy „passzív
zombivá” változtatva õket. Ebben az esetben
nem az épületekben, hanem a szabadban élõ
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csótányokról van szó. A darázs mérge blokkolja
a neurotranszmitterekben lévõ oktopamint,
amely a spontán mozgásban játszik szerepet. Így
a csótány még képes a mozgásra, de mozgásá-
nak irányítására nem. Miután a darázs így átvet-
te az irányítást a csótány fölött, az elkábított ál-
dozatot biztonságos helyre viszi, ahol felfalja.

A darázs a nevét egyébként a berlini Termé-
szetrajzi Múzeum (Museum für Naturkunde)  lá-
togatóinak szavazása alapján kapta. 

hvg 2015. június 6. / 23. szám, 41. oldal

Inváziós fajok új fenyegetése
– Egy anyától

Újra kell gondolni az invazív fajok elleni
harcot az ázsiai lódarázs európai betelepülése
kapcsán.

Egyetlen kínai „bevándorlótól” származnak azok
a lódarazsak, amelyek az utóbbi évtizedben
Nyugat-Európa mind nagyobb részét tartják ret-
tegésben – derítette ki egy nemzetközi kutató-
csoport. A Franciaország délnyugati részén
2004-ben feltûnt és azóta 67 megyében elsza-
porodott agresszorok ma már Spanyolország,
Portugália, Belgium, Németország és Olaszor-

szág méheit is fenyegetik. Jellemzõen tucatnyian
ólálkodnak a kaptárok bejárata körül, hogy le-
csapjanak a hazatérõ, nektártól elnehezült mé-
hekre, amelyek közül egyet-egyet egy közeli fá-
hoz hurcolnak, ott lefejezik és letépik a torát,
amit aztán már otthon fogyasztanak el – taglalja
az ázsiai lódarazsak módszereit Gérard Arnold,
a párizsi Nemzeti Tudományos Kutatóközpont
(CNRS) kutatója. A terrorizált házi méhek több-
sége már el sem meri hagyni a kaptárt, ezért sok
helyütt elmarad a növények beporzása és az éle-
lemgyûjtés télire – fejtegette a szakértõ a Le
Monde címû napilapban.

Az évi 100 kilométeres sebességgel hódító,
elõbb-utóbb alighanem Magyarországra is elér-
kezõ Vespa velutina nigrithorax nem csupán az
amúgy is egyre több környezeti tényezõ által fe-
nyegetett méhekre jelent veszélyt. Csípésével az
embereknek is képes komoly, akár halálos sérü-
léseket okozni. Az európai fajtársaihoz képest
kevésbé színes és azoknál némileg apróbb ter-
metû (3–3,5 centiméteres) lódarázs különösen
akkor válik agresszívvá, ha megbolygatják a lakó-
helyét.

Azt, hogy a Délkelet-Ázsiában õshonos faj be-
települése egyetlen nõstény példány megérke-
zéséhez köthetõ, egy francia, koreai és kínai ku-
tatókból álló csoport publikálta a Biological
Invasions címû szaklapban. Minderre a kizárólag
anyai ágon öröklõdõ úgynevezett mitokondriális
DNS egyik részletét vizsgálva jutottak – magya-
rázta a franciaországi, kínai és vietnami lódara-
zsak genetikai jellemzõit elemzõ team egyik tag-
ja, Mariangela Arca. Ráadásul ez a génrészlet
csupán egyetlen, jól beazonosítható kelet-kínai
helyszínen fordul elõ a lódarazsakban. Ez egybe-
cseng európai megjelenésük ismert történetével:
elsõként egy francia bonszaitermesztõnél tûntek
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fel, aki Kínának ebbõl a régiójából vásárolt kerá-
miaedényekbe ültette fácskáit.

Eddig elképzelhetetlennek tûnt, hogy egyetlen
egyed ilyen inváziót okozzon, hiszen egy életké-
pes populáció kialakulásához genetikai sokszí-
nûség szükséges. A kutatók azonban más DNS-
markereket vizsgálva azt találták, hogy az Euró-
pában elszaporodott lódarazsak sejtmagjában
már megfelelõen változatos az örökítõanyag. Ezt
szerintük csak az okozhatta, hogy – bármennyi-
re ritka is ez ennél a fajnál – egyszerre több hím
termékenyíthette meg a Franciaországba induló
„õsanyát”. Az általa lerakott körülbelül 13 ezer
tojásból (köztük legalább 500 királynõbõl) ezért
alakulhatott ki megállíthatatlanul terjeszkedõ
darázskolónia.

Azért aggasztó az egyanyás forgatókönyv, mert
ha megtörténhetett a Vespa velutinával, megtör-
ténhet más fajokkal is. Minden eszközt meg kell
tehát ragadni – hangsúlyozzák kutatók –, hogy
megakadályozzák egy-egy potenciálisan veszé-
lyes populáció betelepülését. Már csak azért is,
mert ha már benn van, jóval nehezebb a véde-
kezés ellene. Ezt bizonyítja az ázsiai lódarázs
esete is. A vérszomjas rovarok elleni taktikázást
az európai méhek még nem tanulták meg
(szemben ázsiai fajtársaikkal), a különféle, em-
ber által állított csapdák haszna meglehetõsen
kétséges, tavaly nyáron diadalittasan „felfede-
zett” természetes ellenségeikrõl (parazitákról)
pedig mostanra kiderült, hogy mégsem állítha-
tók csatasorba.

hvg.hu – 2015. július 21.

Egérürülék a cukrászatban:
máshogy nézhet a krémesre

ezután 
Egérürüléket is talált a Nébih egy budapesti

cukrászüzemben. Az áldatlan állapotokat videó-
ra is vették.

Egy lakossági bejelentés alapján tartott ellenõr-
zést a Nébih egy budapesti cukrászüzemben, ahol
többek közt egérpiszok, lejárt minõségmegõrzési
idejû és jelöletlen alapanyagok, illetve késztermé-
kek sora fogadta a szakembereket – írta közlemé-
nyében a hivatal.

Az üzemben – ahol krémesek, puncstorták is
készültek – koszos volt a padozat, a mennyezet,
és az oldalfalak is, a gyártásra használt eszközök
pedig penészesek voltak. Az elkülönített eszköztá-
rolóban szintén koszos eszközöket találtak, az
alapanyag raktározásra használt helyiség pedig
rágcsálóürülékkel volt tele.

A helyszínen a megfelelõ tárolási hõmérsékletet
nem minden esetben biztosították, emellett az
élelmiszereket, a kész- és félkész termékeket,
alapanyagokat, valamint a hulladékot mind egy
helyiségben tárolták.

Az élelmiszer csomagolására használt anyagok
felülete poros volt, az alapanyagok egy része, a
félkész termékek, gyártásközi termékek, valamint
késztermékek döntõ hányadán pedig nem volt je-
lölés.

A Nébih a vizsgálat során 2,7 tonna alapanyagot
és készterméket foglalt le, az eljárás még folyamat-
ban van, az érintett cég milliós nagyságrendû bír-
ságra számíthat.
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Biztosan vannak még többen is…én
most „õket” válogattam be ide. Kezd-
jük a klasszikusokkal, itt van Jerry
egér. A Tom és Jerry amerikai rajzfilm-
sorozat, amelyet eredetileg a mozik-
ban vetítettek, és technicolor eljárással
készült. Miki egér (Mickey Mouse) a

világ egyik legismertebb rajzfilmfigu-
rája, amelyet a Walt Disney Company
rajzfilmjei tettek világszerte ismertté.
Természetesen Mickey-nek van párja
is, Minnie.  

Aztán 2007-ben elkészült a L’ecsó
(eredeti címe Ratatouille – ratatouille
a francia lecsó neve, amiben megtalál-
juk az angol „rat”, vagyis patkány szót
is), az egész estés amerikai 3D-s szá-

mítógépes animációs film fõszereplõje
Remy, a kék bundás, fõzni tudó pat-
kány. A L’ecsó-t öt Oscar-díjra és
egy Golden Globe-díjra jelölték;
mindkét díjátadón a legjobb animációs
filmnek járó elismeréssel gazdagodtak
az alkotók.

Aztán itt vannak a mai idõk közössé-
gi hálóin megjelenõ „hírességek”: az
Instagramon találkozhatunk Osiris-

szel a kutyával, és legjobb barátjával
Riff Ratt-tel, akik Chicagoban élnek,
és gazdájuk rengeteg fényképet töltött
fel róluk az Instagramra.

Martin „Marty” Mouse-sal és bará-
taival a Facebook-on találkozhatunk.

A „mouse” megjelöléssel ellentétben
azonban Marty nem egér, hanem pat-
kány, ún. dumbó patkány. 

A dumbó patkány arról híres, hogy a
fülei a feje két oldalán helyezkednek el
és nagyobbak az átlagosnál. Minden
színváltozatban megtalálhatók, sõt
még kopaszban is.

A végére hagytam minden idõk leg-
híresebb magyar egerét és négy patká-
nyát a Macskafogóból, amelyet 1986-
ban mutattak be a mozikban. A film-
nek 2007. december 20-ára készült el
a folytatása, a Macskafogó 2: A sátán
macskája címmel.

Íme Grabowski, a szuperegér, vala-
mint a négy bérgyilkos patkány (erede-
tileg balettpatkányok): Buddy, Billy,
Pissy és Cookie.

Németh Mária
MaKOSZ

HÍRES RÁGCSÁLÓK
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Egészségügyi gázmester 

iskolarendszeren kívüli szakképzés 
szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 853 01 

Képzési óraszám: 600 óra (240 óra elmélet és 360 óra gyakorlat) 

Képzés megkezdésének feltételei 
Iskolai elõképzettség: érettségi végzettség 
Szakmai elõképzettség: 31 853 02 0010 3102 Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás, vagy 

31 5002 04 Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás, vagy 
32 853 01 Egészségügyi kártevõirtó és fertõtlenítõ 

Elõírt gyakorlat: 6 hónap egészségügyi kártevõirtó munkaterületen, egészségügyi gázmester irányítása mellett 
Egészségügyi alkalmasság: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. melléklete szerinti elõzetes szakmai alkalmassági vizsgálat 

Egészségügyi gázmester munkaterületének rövid leírása 
Az ember közvetlen környezetében, fõként az ipar és a mezõgazdaság területén végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok
és rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgezõ és erõsen mérgezõ irtószerekkel, gázosító szerekkel. 

Képzés várható idõtartama és idõbeosztása 
Idõtartama: kb. 10 hónap 
Idõbeosztása: várhatóan havonta 4 (2x2) nap (péntek-szombat) elmélet és 4 nap gyakorlat 
Az elméleti órák Budapesten kerülnek megszervezésre. A gyakorlatok letöltése is központi szervezésû, a szak szakértõjének
bevonásával kerülnek kiválasztásra a gyakorló helyek, figyelembe véve az oktatásban részt vevõk munkahelyi lehetõségeit. 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az elõírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az elõírt szakmai gyakorlatok
teljesítése. 

Képzés ideje: 2015. október - 2016. szeptember 

Jelentkezés a képzésre 
Jelentkezési lap kitöltésével, melyhez csatolni szükséges: 
o a képzés megkezdésének feltételeinél felsorolt végzettségekrõl szóló bizonyítványok másolatait 
o az egészségügyi alkalmasság igazolásának másolatát 
o elõírt gyakorlatról szóló igazolást 

Jelentkezési lap és az elõírt gyakorlati igazolás minta-dokumentum honlapunkról letölthetõ: 

www.enkk.hu oldalon az Oktatási tevékenység/OKJ-s képzés menüpont alatt! 

A képzés költsége: 427.800,- Ft (várhatóan 6-8 részletben fizetendõ) 

A szakmai vizsga tervezett díja: 49.800,- Ft 

Jelentkezését az oktatas@enkk.hu e-mail címre várjuk! 

Jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 15. 

Szakképzés Szervezési Fõosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 24.    Tel.: +36/1/411-3767    Fax: +36/1/411-3768    E-mail: oktatas@enkk.hu 

Felnõttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014 

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
1085 Budapest, Horánszky utca 15.

Tel.: +36 1 919 0343, Fax: +36 1 338 3944
1444 Budapest, Pf. 270.



2015. szeptember 2-3. 26. FAOPMA Convention 2015.
Penang, Malaysia
www.faopma2015.com

2015. szeptember 7-9. International Symposium 2015. – Biopesticides
Swansea University, U.K.
Nemzetközi szimpozium a biopesticidekrõl
http://www.swansea.ac.uk/biosci/researchgroups
/snapandbanpgroup/biocontrolandnaturalproductsbanp
/symposiuminformation/

2015. szeptember 14-16. 7. International meeting on pesticide resistance
7. Nemzetközi peszticid rezisztencia találkozó
Rothamsted Research, Hapenden, Herts, U.K.
www.rothamsted.ac.uk/Resistance2015

2015. szeptember 21-25. 10th European Vertebrate Pest Management Conference
10. Európai Gerinces Kártevõmentesítési Konferencia
Sevilla, Spanyolország
http://www.evpmc.org/

2015. október 20-23. NPMA PestWorld 2015
Gaylord Opryland Resort & Convention Center, 
Nashville, Tenessee, USA
http://npmapestworld.org/index.cfm

2015. november 4. PestTech
Birmingham, U.K.
www.pesttech.org.uk

2015. november 11-12-13. MaKOSZ XXV. Országos Konferencia
Cegléd, Hotel Aquarell
www.makosz.hu

2015. november 25-26. PARASItec 2015
WOW Convention Center, Isztambul, Törökország
http://turquie.parasitec.org/index.php/en/

2016. március 2-3. Pest-Protect 2016.
Messe Stuttgart, Németország
http://www.pest-protect.eu/index.php?id=133&L=1

2016. szeptember 14-16. 27th FAOPMA Conference
Gold Coast, Ausztrália
https://www.aepma.com.au/conference

2016. szeptember 25-30. XXV. International Congress of Entomology
Orlando, Florida, USA
http://ice2016orlando.org/
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