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Év eleji gondolatok
Az új év elején általában két dolog kerül a figyelem kö-

zéppontjába:  az elmúlt év összegzése, illetve rendszere-
sen mindenki, valamilyen, számára fontos, vagy fontosnak 
vélt célokat, terveket fogalmaz meg magának, amelyeket 
több-kevesebb sikerrel abszolvál – vagy nem. A magánélet-
tel kapcsolatban és ennek vonatkozásában tett – néha köny-
nyelmű – fogadalom többnyire következmény nélkül, a jó-
tékony homályban eltűnik. De egészen más a helyzet abban 
az esetben, amikor valakinek van valamilyen vállalkozása – 
azaz vállalkozó – akkor ott is meghatároz, sőt meg kell hatá-
rozni bizonyos terveket, célokat a vállalkozása érdekében. 
Ez általában a növekedésre irányul, ami lehet árbevétel, pi-
aci expanzió, akár vagyonbővülés is.  

Így van ez a kártevőirtási tevékenységgel foglalkozók ér-
dekeit is képviselő érdekvédelmi szervezetek életében – a 
MaKOSZ életében is. Az elmúlt évre történő visszatekin-
téskor talán a legfontosabb az új jogszabály „Az egészség-
ügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel vég-
zett tevékenység szabályairól” szóló 16/2017. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet megjelentetése volt. Ugyan vannak benne 
– a gyakorló szakemberek meglátása szerint – „lyukak és 
használhatatlan” passzusok, de legalább sok év után meg-
jelent. Mint ismeretes, az 5/1972. (V. 9.) EüM rendelet 
2008-ban visszavonásra került, helyette nem volt semmilyen 
„iránytű”, ami a gázosításra vonatkozó jogszabályi előíráso-
kat tartalmazta volna. A MaKOSZ 2017. őszi konferenciá-
ján erről igencsak sok szó esett. 

Ugyancsak fontos előrelépésnek ígérkeztek a mesterkép-
zéssel kapcsolatos előkészületek is. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara teljes mellszélességgel kiállt a tervezet mel-
lett. Elkészült a program, a vizsgáztatási előírások, valamint 
a vizsgaanyag is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – 
itt kell megjegyeznem, hogy a képzéssel kapcsolatos felké-
rés részükről érkezett – 180O-os fordulatot vett, szinte cso-
dálkozva tette fel a kérdést, hogyan is gondolták ezt Önök? 
Ugyanezt a kérdést kapták a gyógytornászok, a boncmes-
terek is. Azóta több egyeztető ülés is volt az érintettek be-
vonásával, legutóbb 2017. december 18-án az EMMI Roo-
sevelt téri irodaházában. Voltam olyan bátor és feltettem a 
kérdést, miért is tartozik a kártevőirtó szakma az egészség-
ügy égisze alá, hiszen az Unióban ez ipari tevékenységnek 
minősül? A minisztérium elismerte ezt a megállapítást.   

Más. 
A vállalkozások az elmúlt évben sok lehetőség közül vá-

laszthattak az adózás vonatkozásában. Hogy néhányat em-
lítsek, csak gondoljunk az EVA-ra, vagy a KIVA-ra. Ez lehe-
tőséget biztosít a jövedelmek, hogy egészen pontos legyek, 
a háztartási bevételek növelésére. Ezzel a bérszínvonalat 
meg lehetett emelni. Ennek folyamodványa természetesen 
az idei évben is érvényesülhet. Ha mindent legálisan csiná-
lunk.

Mert mit tesznek a kollegák többségben. Zsebre dolgoz-
nak. A lakossági megrendeléseket eleve ÁFA nélkül, szám-
la nélkül, teljesítik. Ez nagy előny a korrektül szolgáltatók-
kal szemben. Ilyenkor minek kellene bérszintet emelni? A 
kívánt jövedelem megvan. A feketén keresett jövedelem há-
tulütőjére meg nem gondol senki. És a piacon meg a vállalá-
si árak csak csökkenek, csak csökkenek, csak csökkennek…   

A zuhanyhíradóban pedig megy a diskurzus. Ha Ádám-
nál akarnám kezdeni, akkor sokan vallják, hogy a mai en-
gedélyezett irtószerek csak „kegyszerek”, eredményt, kár- 
tevőmentes állapotot elérni ezekkel nem lehet. Mindenki 
visszasírja a jó klórpirifosz hatóanyagot tartalmazó készít-
ményeket. Ez a megállapítás elsősorban az ágyi poloska vo-
natkozásában hangzik el a legtöbbször. De hát a jó magyar 
kártevőirtót nem ejtették a fejére, hopp, körülnézve a pia-
con és a különböző csatornákon keresztül hozzá lehet jutni 
a kívánt hatóanyaghoz – honnan? Hát a növényvédelemben 
használt szerek formájában. Veszélyes játék ez. 

Végezetül még valami.
Az oktatás liberalizációja folytán elszabadult a kártevőir-

tó szakma iránti érdeklődés. Az országban egyre több ok-
tatást szervező vállalkozás indít ilyen képzést. Jön boldog, 
boldogtalan. Mindenki úgy gondolja, pillanatok alatt mil-
liomos lesz, tiszta Amerika ez. A képzés előfeltétele, hogy 
cca. 300 órát szakmai gyakorló helyen kell ledolgozni, ha 
ez megtörtént, csak akkor lehet vizsgára bocsátani a hall-
gatót. Ezt igazolni szükséges. Azokkal a tanulókkal, akiket 
szakvállalatok iskoláznak be, nincs is gond, hiszen nekik van 
szükségük a szakmai végzettséggel rendelkező szakember-
re. De aki csak „mezei” jelentkező (villanyóra leolvasó, pin-
cér, postás, stb.), annak  vajon hogyan lesz meg a szakválla-
latnál előirt gyakorlata? Hát sehogy. Haveri kapcsolatokon 
keresztül beszerzett igazolással – igen. Pedig a jövő jól kép-
zett, innovatív szakembereket kíván.

Vogronics László
RONIX Kft. 

MaKOSZ főtitkár      
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Mint minden évben, idén is hallhattunk az Egészségügyi 
kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés és a szakmacsoportos 
továbbképzés aktuális kérdéseiről, Dr. Gál Nikolett (ÁEEK 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság, Szakképzés Szervezé-
si Főosztály) előadásában. 

A szlovén előadó mellett az amerikai Dr. W. H. Robinson 
(B&G Equipment Company) a permetezéssel történő kezelés 
gazdaságosságáról beszélt – a cikket újságunkban közöljük –, a 
harmadik külföldi előadó, az angol Ian Smith (Bird Free Ltd.) 
egy, a madarak távoltartásá-
ra szolgáló géles termékről 
tartott előadást. 

November 9-én reggel rit-
ka – számomra kedves – „lá-
togatókkal” találkoztam: 
patkányfogásra tenyész-
tett és tanított görényekkel. 
Mint minden állatkát, ami 
puha és szőrös, meg szeret-
tem volna simogatni őket, de 
tulajdonosuk, Mihályi Ernő 
figyelmeztetett, ne próbál-
kozzak vele. Mihályi úr 1994 
óta vadászik görénnyel és 
foglalkozik tenyésztésükkel.

Reméljük, hogy akik részt 
vettek országos konferencián-
kon, hasznos tapasztalatokkal távoztak. 

(Németh Mária MaKOSZ)

A XXVII. Országos Konferencia a herceghalmi Abacus 
Business & Wellness Hotelben, 2017. november 7-8-9-én ke-
rült megrendezésre. 16 magyar és 3 külföldi előadótól hallhat-
tunk, láthattunk igen érdekes előadásokat. Ezek közül Dr. Er-
dős Gyula és Dr. Szlobodnyik Judit az egészségügyi kártevőir-
tószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 
szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelettel kap-
csolatos előadását, Szilágyi János (Bábolna Bio Kft.) a rágcsá-
lóirtó szerek engedélyezésében és forgalmazásában bekövet-
kezett változásokkal kapcsolatos előadását, valamint Dr. Vas 
Zoltán (Magyar Természettudományi Múzeum) darazsakkal 
kapcsolatos előadását újságunkban olvashatják. A gázosító-
szerekkel végzett kártevőirtással több előadás is foglalkozott, 
Zlatko Dakic (Pest Control Industrial and Maritime Fumigation 
Szlovénia) a tengeri szállítmányok gázzal történő kezelését, 
Griff Tamás (NÉBIH) a gázosító szerekre vonatkozó szerma-
radék határértékek uniós szabályozását, Adorján Attila (Drä-
ger Safety) pedig a gázosítással végzett kártevőirtás ellenőrzése 
során használatos gáznyomvizsgáló módszereket és készüléke-
ket mutatta be.

Nehéz lesz felülmúlni a 2017-es konferenciát, de már elkészült a 2018-as programja, ami 
szintén sok érdekességgel és újdonsággal várja a szúnyogirtási szakmát és a téma iránt ér-
deklődőket.

Az első előadó Sztikler János volt, ekkor még az Országos Epidemiológiai Központ De-
zinszekciós és Deratizációs Osztályától, az elmaradhatatlan elmúlt évi, azaz 2016-os szer-
vezett csípőszúnyog-gyérítés adataival. Megtudtuk, hogy a légi szúnyogirtással kezelt terü-
letek nagysága 2016-ban nem sokat változott az elmúlt két évhez képest. A légi imágógyé-
rítés összterületben minimálisan, de kevesebbet mutat a 2015-ös évhez képest. A BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett szúnyoggyérítések 73%-ban, az 
önkormányzatok pedig 27%-ban végezték az irtásokat az év során. Az ULV készítmények 

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 
XXVII. Országos Konferenciája

2017 évi MaSZOSZ konferencia 
kicsit megkésett beszámolója

Görények a konferencián
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hatékonysága csípésszám alapján talán nem 
meglepő, de minden alkalommal meghalad-
ta az elvárt, minimum 80%-os hatékonysá-
got. Az a szörnyű tény is kiderült az előadás-
ból, hogy a biológiai kezelés az összes kezelés 
csupán 1,95%-a, a lárvatenyészőhely-kezelé-
sek összterületi változásai az elmúlt két év-
ben drasztikus csökkenést mutatnak. 

Változások történtek a légi szúnyogirtások 
bejelentési kötelezettségében is. A 385/2016. 
(XII. 2.) Korm. Rendelet 9.§ (1) bekezdése 
2017. április 1-jétől a kormányhivatalt jelöli 
ki egészségügyi államigazgatási szervként a 
légi szúnyogirtás engedélyezése vonatkozá-
sában. A kérvényeket a kezelés helye szerint 
illetékes megyei hivatalok népegészségügyi 
főosztályaihoz kell benyújtani. 

A néhány éve elkezdett invazív szúnyog-surveillance rend-
szer 2016. évi eredményei szerint, a vizsgálat alá vont két vek-
tor szúnyogfaj, az Aedes albopictus (Skuse 1985), azaz ázsiai 
tigrisszúnyog és Aedes japonicus (Theobald 1901) ázsiai bo-
zótszúnyog fajokat már 2015-ben kimutatták Magyarorszá-
gon. Ekkor az ázsiai tigrisszúnyog esetén viszonylag kevés, kis 
egyedszámú és kiterjedésű populációt találtak. 2016-ban meg 
kellett állapítani, hogy megtelepedett vagy csak behurcolt po-
pulációkról van-e szó (át tudnak-e telelni és képesek-e szapo-
rodni, terjedni a hazai éghajlati viszonyok között?). Ezért idén 
a korábbi módszerekkel, ugyanazokon a helyszíneken folytat-
ták a mintavételezést. A kutatásból az Aedes japonicus eseté-
ben egyértelműen kiderült, hogy már megtelepedett populáci-
ói vannak jelen hazánkban. Az előző évben érintett települése-
ken szinte kivétel nélkül újra megtalálható volt a faj. Az előa-
dásból az is kiderült, hogy előfordulása a nyugati országrészre 
korlátozódik, de terjedésére számítani kell. Az ebből adódó 
járványügyi kockázat azonban a jelenlegi ismeretek szerint to-
vábbra is csekély.   

Az Aedes albopictus esetén csak néhány kis kiterjedésű po-
pulációt tartanak számon Magyarországon. Ezek fennmara-
dása kétséges, elsősorban a téli időjárás függvénye. Az ebből 
származó járványügyi kockázat azonban jelenlegi ismereteink 
szerint szintén csekély a szúnyogok korlátozott elterjedése, kis 
száma és a kórokozók hiánya miatt.

A következő előadótól, Dr. Jan O. Lundström-től (Biológi-
ai Szúnyogirtás, NEDAB,  Gysinge, és  Zoonózis Kutató  Köz-
pont,  Orvostudományi Kar, Uppsala-i Egyetem, Uppsala) két 
előadást is hallhatunk. A svéd előadó az Európai Szúnyogir-
tók Szövetségének (EMCA) frissen megválasztott elnöke. El-
sőként „A Zika vírus – a trópusi- és szubtrópusi területekről 
érkező legújabb behatoló a Föld körül” című előadását hall-
hattuk. Megtudhattuk, hogy a „Zikát” először Ugandában, 
1947-ben azonosították főemlősökben, majd Afrikából eljutott 

Ázsiába, de főleg Indonéziában terjedt el, s az utóbbi években 
Közép-Amerikát is sújtja. Dr. Lundström a Zika vírus mole-
kuláris jellemzőibe és a klinikai tüneteibe is mélységekig bete-
kintést nyújtott a hallgatóságnak, aminek a megértéséhez néha 
már kevés volt az alap biológiai tudás. A Zika vírus feltehető-
leg eléri az EU-t… a kérdés csak az, hogy mikor? 

A svéd tudós második előadása sem volt igazán a laikusok-
nak könnyen érthető, de egy ilyen jellegű konferenciát a szak-
ma minden rétege látogatja, így idén sem csak a szúnyogirtás 
felszínét karcolgattuk, nem lehetett panasz az újdonságok hi-
ányára.  Az előadás címe „A szúnyogirtás legkorszerűbb új 
eszközei” volt, amelyet hallgatva ámultam, hogy a szúnyogir-
tás legmodernebb fejlesztései hol tartanak, mi meg a Bti ala-
pú biológiai szúnyogirtást sem tudtuk megvalósítani évtizedek 
alatt! Több módszer is fejlesztés alatt van, az egyikben szin-
tén egy baktérium segíthet megfékezni a szúnyogok által az 
emberek körében terjesztett maláriafertőzést, mégpedig úgy, 
hogy a rovarokba a Wolbachia nemzetségbe tartozó baktériu-
mokat ültetnek. A szóban forgó baktériumok egyfajta vakcina-
ként fejtik ki hatásukat a szúnyogok szervezetében, megvédve 
azokat a maláriaparazitáktól. Az eljárás segítségével meggá-
tolható lenne, hogy a szúnyogok átadják az embereknek töb-
bek között a malária kórokozóit, amelyek 2010-ben 219 millió 
embert fertőztek meg világszerte. A fertőzések sajnos 660 ezer 
halálesettel jártak.

 A másik érdekesség a Steril Rovar Eljárás (SIT). A módszer 
lényege, hogy a szúnyogokból nagyszámú hím egyedet tenyész-
tenek ki, majd ezeket sugárkezeléssel sterilizálják. A szabadon 
engedett steril hímek vad nőstényekkel fognak párosodni. A 
párzást követően a nőstény rovarok terméketlen petéket fog-
nak lerakni, így, ha elegendő számú steril hímet sikerül a sza-
badba engedni, akkor jelentősen lecsökkenthető a populáció 
száma. Svédországban a korábban tömeges Aedes sticticus elő-
fordulás 2008 óta, a VectoBac G alkalmazása miatt csökkent, 
ezáltal alacsonyabb a folyók, tavak mentén a peteszám a ko-
rábbi időszakhoz képest. A jól kivitelezett biológiai szúnyogir-
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tásnak köszönhetően a lárvák számának hosszú távú csökkené-
se azt mutatja, hogy a lárvairtószer alkalmazása csökkentette a 
petebank nagyságát. Így most, hogy kevesebb a szúnyog, keve-
sebb steril hím is megtarthatja a gyér szúnyogjelenlétes nyara-
kat a svéd üdülőövezetek mentén. 

A következőkben Kovács Péter és Kenyeres Zoltán (Pannó-
nia Központ Kft. munkacsoportja) a „Kémiai gyérítések kü-
lönböző állatcsoportokra gyakorolt hatásának vizsgálata” című 
előadását hallgathattuk meg. A terepkísérletekhez egy eszköz-
fejlesztésüket mutatták be, ami egy fából készült dobozkeret, 
amire szúnyoghálót erősítettek, kihagyván egy akkora zárható 
lyukat, amibe pont belefér a szippantó csöves rovarcsapda tá-

roló tartály. Ezáltal sérülésmentesen juttathatják az élőszerve-
zeteket a szúnyoghálós kalitkába, a kémiailag kezelt területe-
ken. Az eszközükbe különböző állatokat helyeztek, – főként 
rovarokat, gyűrűsférgeket, puhatestűeket, kétéltűeket, hüllő-
ket – a szúnyogok mellé és vizsgálták különböző koncentráci-
ójú engedélyezett irtószerrel, melegködös permetezés során a 
vegyszer pusztító hatását. Az eredményeik szerint megállapí-
tották a kémiai módszer védelmében, hogy az engedélyezett-
nek megfelelő módon elvégzett szúnyoggyérítés a vizsgált nem 
célszervezetek zöménél érdemi mortalitást nem okozott. Az 
ízeltlábúak törzsét leszámítva a vegyszer nem fejtett ki semmi-
lyen azonnali, vagy későbbi károsító hatást. Azt is kiderítették, 
hogy számos élőlény esetén a túldozírozás sem okozott elhul-
lást. Az előadás hatására kisebb felzúdulás történt a biológiai 
módszer hívei közt és némi egészséges szakmai vitát kellett az 
előadónak vívni a hallgatóság több tagjával, ami normális és 
szükséges is ezen a két irányt is felölelő szakmai konferencián. 

 A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóköz-
pontjának két fiatal biológusa munkájáról kaptunk tájékozta-
tást, Dr. Kemenesi Gábor és Dr. Kurucz Kornélia előadásában, 
„A koreai szúnyog (Aedes koreicus) megjelenése Pécs területén 
és a védekezés lehetőségei” címmel. Az előadó számos tudás-
hézagra hívta fel a figyelmet a hazai gyérítési eljárások tekinte-
tében. A városukban működő monitoring rendszernek köszön-
hetően, az említett invazív szúnyogfaj megjelenéséről és terje-
déséről pontos adatok állnak rendelkezésre. A behurcolására 
vonatkozó vizsgálataikat genetikai analízisekkel támasztották 
alá, ezek alapján a koreai szúnyog valószínűleg Nyugat-Euró-
pából kerülhetett hazánkba és nem egy újabb Ázsia-Európa 

behurcolás következtében. Gazdaválasztására vonatkozó vizs-
gálataik alapján, a vizsgált példányok eredményeiből kiindulva 
kizárólag emberből táplálkozik, ezzel nagyban hozzájárulva a 
lokális szúnyogártalom növekedéséhez. Tekintetbe véve a sze-
zonban elvégzett légi-kémiai gyérítéseket, azoknak semmilyen 
hatása nem volt tapasztalható a faj egyedszámának csökkené-
sében, mivel aktivitása nem korlátozódik a gyérítések idejéhez, 
illetve állandóan rendelkezésre állnak az általa preferált ház-
táji tenyészhelyek. Eredményeik alapján és a Nyugat-Európá-
ban már működő integrált csípősszúnyogkontroll-eljárásokat 
alapul véve ők is egy hasonló rendszer bevezetését javasolják a 
magyarországi gyakorlatba az ilyen, és ehhez hasonló megjele-
nések kezelésére. Az idei MaSZOSZ konferenciára is elfogad-

ták a meghívást, így kíváncsian várom a 
2017-es szezon utáni munkájuk beszámo-
lóját. Különösen érdekel, hogy a januári 
kemény fagyokat átvészelte-e ez az újon-
nan megjelenő faj Pécsett.  

Folytatásként a saját előadásom volt 
hallható, „Egy hazai építésű permetező 
drón bemutatása, a biológiai szúnyogy-
gyérítés arzenáljából” címmel. Akik évek 
óta rendszeresen látogatják a MaSZOSZ 
konferenciáit, azok már tudhatják rólam, 

hogy hazánkban talán egyedülálló fejlesztéseket, újításokat va-
lósítok meg, mind a szúnyogtenyészőhely felkutató munkában, 
valamint az irtás-kivitelezés területén is. A legújabb eszközö-
met, egy granulátumot szórni képes drónrepülőt mutattam be, 
amit 2016-ban néhány kollégámmal közösen építettünk. A gé-
pet prototípusnak szántam, azóta is teszteljük. Kisebb ingová-
nyok, mocsarak, nehezen megközelíthető hullámtéri vízborí-
tott területek szúnyoglárva irtására használható, mivel ezeken 
a helyeken a kis hektár szám miatt nem éri meg repülőgéppel 
felszállni.  A gép automatikusan is tud repülni GPS segítsé-
gével, valamint folyamatos élő videó képet sugároz az irányí-
tójának, ezáltal vizuális bizonyságot is nyerhetünk a precíziós 
permetezés valós elvégzéséről. Azt gondolom, ha a dróntech-
nológia továbbra is ilyen rohamtempójú fejlődést mutat, a kö-
zeljövőben, az enyémhez hasonló, csak nagyobb robotrepülők, 
teljesen önállóan fogják végezni a biológiai szúnyoglárva irtást, 
vagy akár a steril hím imágók szétszórását a tenyészidőszak-
ban. 

A továbbiakban bemutatkozott a CERA vállalat, amely bio-
cid formulációk kifejlesztésére specializálódott és az AQUA-
BAC termékcsaládjuk alapja a Bacillus Thuringiensis Isra-
elensis. A francia előadó, Nayla Aspirot részletesen belement 
a BTI hatásmechanizmusába, környezetbarát jellegébe, alkal-
mazási módszereibe is, amit néhány professzionális kivitelező 
utólag kritizált is, mondván, hogy ezeket már sokszor hallot-
tuk (bár a biológiai módszert itthon nem igazán műveljük, csu-
pán 1,95%-ban, holott nyugaton ez a szám gyakran pont fordí-
tott arányú). Erre nekem az a gondolatom, hogy ezt a rendez-
vényt nem csak tudósok, gázmesterek és szúnyogirtó pilóták 
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A közelmúltban, hosszú évekig tartó egyeztetést követő-
en a Magyar Közlöny 2017. évi 125. számában megjelent 
„Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosító-
szerekkel végzett tevékenység szabályairól” szóló 16/2017. 
(VIII. 7.) EMMI rendelet, az új Óvórendszabály. A rende-
let a szilárd és a folyékony irtószerek, valamint akár a bioci-
dok, akár a növényvédő szerek közé tartozó gázosítószerek 
teljes forgalmára (árusítás – beszerzés – szállítás – tárolás – 
felhasználás) vonatkozó biztonsági előírásokat egyértelmű-
en rögzíti.  

Közleményünkben az új Óvórendszabály közel 20 éves – 
irodalmi hasonlattal élve – „történelemmé szélesedett tör-
ténetéről” számolunk be.

1. Történeti áttekintés
Ennek keretében az óvórendszabályokat meghatározó 

látogatják (2017-ben még Szlovákiából is voltak a hallgatóság 
köreiben), hanem önkormányzatok, önkormányzati szövetsé-
gek képviselői, valamint kezdő szakemberek is, akik nem biz-
tos, hogy sokat tudnak a biológiai szúnyoggyérítésről. A Ma-
SZOSZ rendezvényei bizonyos mértékig nekik is szólnak! A 
termék a laboratóriumi hatékonysági vizsgálat során 100%-
os mortalitást mutatott a vizsgált 4 szúnyogfaj lárvái közt, de 
a szabadföldi hatékonysági vizsgálat is bőven 90% feletti lár-
vapusztulást mutatott, mind légi,  mind földi kijuttatás alkal-
mával. Ezt a remek értéket mindhárom formulációban, azaz 
szuszpenzió koncentrátum, granulátum, valamint vízben disz-
pergálható granulátumban is minimális eltérésekkel tudta. 

És végül, Huszár Elek, a Bayer Hungária Kft. képviselője-
ként, az Aqua K-Othrin nevű vízbázisú kémiai szúnyog irtó-
szert reklámozta, amit a friss információim szerint idén, azaz 
2018-ban már nem forgalmaznak itthon. 

Remélhetőleg az idei szúnyogirtásról szóló napunk, amely új 
helyszínen, a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Köz-
pontban, 2018. március 13-án kerül megrendezésre, hasonló 
nagy érdeklődéssel és létszámmal fog zajlani.

Kőszegi Dániel
MaSzOSz elnök  

VÉGRE MEGJELENT 
AZ ÚJ ÓVÓREND-

SZABÁLY 
(Az előadás Herceghalmon, a MaKOSZ 

XXVII. Országos Konferenciáján 
hangzott el, 2017. november 8-án)

három témakört, az egészségügyi gázmester-képzést, az első 
irtószerrendeletet, majd az óvórendszabályok kialakulásá-
nak kezdetét foglaljuk össze. Ezek gondolata, majd megva-
lósítása ugyanis neves elődeink, dr. Zoltai Nándor az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet (OKI) Parazitológiai osztálya, 
illetve dr. Makara György, a Budapest Fővárosi Közegész-
ségügyi-Járványügyi Állomás (KÖJÁL) Fertőtlenítési osztá-
lya vezetőinek nevétől elválaszthatatlan. 

1.1.  Az egészségügyi gázmester-képzés 
Az I. Világháborút követően Magyarországon az ágyi po-

loskák elterjedése miatt a hidrogén-cianid felhasználása (a 
ciánozás), a Kereskedelemügyi Minisztérium felügyelete 
alatt álló komoly magániparrá fejlődött. Az egyre növek-
vő gázosítás azonban sajnálatos következményekkel járt, 
ugyanis évente rendszeresen 28-30 haláleset fordult elő, és 
ezek között 8-10 olyan „szakember” is volt, akik gázálarc és 
szűrőbetét nélkül, kizárólag befogott orral, levegővétel nél-
kül végezték a munkát. 

Ennek ismeretében a 60.342/1926. KM rendelet a ci-
án-hidrogén alkalmazását okleveles vegyészmérnöki szak-
képesítéssel rendelkező személy helyszíni közreműködésé-
hez, illetve közvetlen felügyeletéhez kötötte. Ezt a jogsza-
bályt a 132.413/1930. KM rendelet úgy módosította, hogy a 
hidrogén-cianiddal történő gázosításra iparengedély kizáró-
lag 6 hónapos gázosítási gyakorlattal rendelkező okleveles 
vegyészmérnöknek adható ki. 

A II. Világháborút követően a mérgesgázok változatlanul 
széleskörű felhasználása következtében a környezetet és a 
felhasználókat veszélyeztető kedvezőtlen tapasztalatok egy-
re inkább szükségessé tették olyan szaktanfolyamon okta-
tott képesítés megszervezését és megszerzését, amely a gá-
zok hatékony és biztonságos felhasználására egyaránt ga-
ranciát jelent.

Ennek eredményeként ugyancsak Zoltai Nándor és Ma-
kara György javaslatára fogalmazódott meg az egészségügyi 
gázmester elnevezés és a szakképzésről szóló 140/1956. (Eü. 
K. 11.) EüM utasítás elkészítése, majd részvételükkel indul-
tak el 1957-től az egészségügyi gázmester-képző tanfolya-
mok. 

1.2.  Az első irtószerrendelet 
Az egészségügyi kártevők elleni védekezés céljára az 

1800-as évek végétől kezdve még az 1960-as években is 
szilárd és folyékony halmazállapotú mérgező tulajdonsá-
gú hatóanyagokat (pl. arzén-trioxid, tallium-szulfát, nátri-
um-fluoro-acetát, nátrium-fluorid, cink-foszfid, bárium kar-
bonát, sárga-foszfor) használtak. A II. Világháborút követő-
en a rovarirtásban először a humántoxikológiai szempont-
ból az akkor kedvezőnek tűnő  klórozott szénhidrogén-szár-
mazékok (a DDT, majd a HCH-Lindán), később viszont a 
heveny mérgező tulajdonságú szerves foszforsav-észterek, 
ezt követően pedig a karbamátok kerültek alkalmazásra. 
A mérgesgázok közül évtizedeken át kiemelkedő szerepet 
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játszott kezdetben a hidrogén-cianid, később pedig a fosz-
for-hidrogén.  

A felsorolt vegyületek biztonságos felhasználásához el-
engedhetetlen volt azok toxikológiai tulajdonságuk alapján 
történő minősítése, majd alkalmazásukra megfelelő szak-
képzettséggel rendelkező személyek biztosítása.

A követelmények jogi hátterét a 7/1959. (XII. 23.) EüM 
rendelet (az első irtószer-rendelet) biztosította.

Az irtószerek (zárójelben a jelenlegi biocidok is), toxiko-
lógiai tulajdonságaik ismeretében mind a mai napig 3 foko-
zatba sorolhatók. Lehetnek:

- mérgek (I. forgalmazási kategóriájú irtószerek),  
- mérgező tulajdonságúak, korábban „erős hatású”, majd  

      „veszélyes” (II. forgalmazási kategóriájú) irtószerek, 
   illetve
- szabad forgalmú (III. forgalmazási kategóriájú) 
  irtószerek.
Az irtószerrendelet a mérgek és a mérgező tulajdonságú 

vegyületek felhasználására megjelölte a szükséges szakké-
pesítéseket, melynek során a szakképzések ismeretanyagát 
vették figyelembe. 

Ennek megfelelően a szilárd, a folyékony és a gáz halma-
zállapotú:

- mérget és mérgesgázt (jelenleg I. forgalmazási kategóri-
ájú irtószert/mérgesgázt), kizárólag egészségügyi gázmester 
használhat fel; 

- mérgező tulajdonságú (korábban erős hatásúnak, illetve 
veszélyesnek minősített) irtószert az egészségügyi gázmes-
teren kívül csak fertőtlenítői vagy ennél magasabb egészség-
ügyi, illetve más megfelelő szakképesítéssel rendelkező sze-
mély (állatorvos, biológus, vegyész) használhatott fel. Ké-
sőbb ezt a lehetőséget a közegészségügyi-járványügyi elle-
nőrökre/felügyelőkre is kiterjesztették. 

(Napjainkban a II. forgalmazási kategóriájú irtószereket 
az egészségügyi gázmestereken kívül az egészségőr-fertőt-
lenítő, az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő, az egész-
ségügyi kártevőirtó szakmunkás, valamint közegészség-
ügyi-járványügyi felügyelő vagy népegészségügyi ellenőr 
szakképzettséggel rendelkező személy használhatja fel.) 

- szabad forgalmú (jelenleg III. forgalmazási kategóriájú) 
irtószer felhasználása képzettséghez nem kötött.

A növényvédelem területén viszont csak 10 év múlva, az 
1/1968. (I. 9.) MÉM-EüM együttes rendelet írta elő, hogy: 
„Terményt méregnek minősülő gázzal mind a szabadban, 
mind zárt helyiségben csak egészségügyi gázmesteri szak-
képzettséggel rendelkező személy kezelhet.”

1.3. Az első óvórendszabályok
A jogszabályalkotók már évek óta érezték, hogy szükséges 

a legszélesebb körben alkalmazott kemikáliák teljes folya-
matára (beszerzés – szállítás – tárolás - felhasználás) köte-
lező érvényű és részletes biztonsági előírások kiadása, amit 
aztán 1961/1962-ben az „Egészségügyi Minisztérium Tájé-
koztatói a rágcsálók és rovarok elleni védekezésről" címen 

megjelent kiadvány-sorozat 1. és 6. kötetében írtak meg. 
A szilárd és folyékony halmazállapotú irtószerek felhasz-

nálásának előírásai 1961-ben az előbb említett sorozat 1. 
számaként „Rovar- és rágcsálóirtószerek felhasználása. 
Óvórendszabályok” címen került kiadásra.

A gázosítás óvórendszabályát pedig első alkalommal 
1962-ben a már említett sorozat 6. száma „A gázok haszná-
lata az egészségre káros rovarok és rágcsálók elleni védeke-
zésről és a gázosítás óvórendszabályai” című kiadványa tar-
talmazta. 

1.4. A „Vegyszeres rovar-és rágcsálóirtás balesetelhárító és 
egészségvédő óvórendszabálya”  

A 4/1955. (VI.15.) EüM. rendelet mellékleteként kiadott 
„Általános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendsza-
bály” (ÁBEO), majd „A dolgozók egészségének és testi ép-
ségének védelmével kapcsolatos kérdésekről” szóló 6/1967. 
(X. 8.)  SZOT szabályzat egyaránt kötelezte a különféle ága-
zatokat a tevékenységük sajátos jellegét figyelembe vevő, 
ún. ágazati Balesetelhárító Egészségvédő Óvórendszabály 
elkészítésére. Ezek a felügyelő Főhatóságoknak megfelelő-
en, miniszteri utasítással folyamatosan kiadásra is kerültek.

Az egészségügyi kártevőirtás kérdéskörére vonatko-
zó „Vegyszeres rovar- és rágcsálóirtás Balesetelhárító és 
Egészségvédő Óvórendszabálya” megjelentetése azonban 
közel sem volt egyszerű, mivel az a szilárd és folyékony hal-
mazállapotú irtószerek mellett bármely (egészségügyi és/
vagy növényvédelmi kártevő irtására alkalmazott) gázosí-
tószer teljes forgalmának (beszerzés – szállítás – tárolás – 
felhasználás) biztonsági előírásait is részletezte. Miután az 
előírások az egészségügy mellett az akkori mezőgazdasági 
tárcát is érintették, ezért az 5 év késéssel és csak magasabb 
jogszabályként, az 5/1972. (V.9.) EüM rendelet melléklete-
ként jelenhetett meg.

2. Az új Óvórendszabály kialakulásának folyamata
A rendszerváltást követően szinte azonnal elkezdődött a 

hatályos jogszabályok általános felülvizsgálata, ún. deregu-
lációja, amely értelemszerűen az akkor már több mint 25 
éves Óvórendszabályt sem hagyhatta figyelmen kívül.

Ezért az OEK már 1997-2001. között, több alkalommal 
is javaslatot tett az új Óvórendszabály elkészítésére, amely 
azonban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) részéről 
nem kapott támogatást.

2001-2003. között, az ún. biocid rendelet megalkotásakor 
– mivel ebben az időszakban csak szilárd és folyékony hal-
mazállapotú irtószereink voltak engedélyezettek – prof. dr. 
Ungváry György, akkori országos tisztifőorvos hathatós tá-
mogatása lehetővé tette, hogy  az Óvórendszabály szilárd 
és folyékony irtószerekre vonatkozó biztonsági előírásait 
a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes (bio-
cid) rendelet külön pontjába (annak 8. mellékleteként) be-
illeszthessük. Több mint 10 év távlatából, segítőkészségéért 
ez úton is hálás köszönettel tartozunk.
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A változatlan intenzitással folytatott kormányzati deregu-
lációs törekvések ismeretében jogos volt félelmünk, hogy az 
Óvórendszabálynak továbbra is hatályban tartott, kizárólag 
a gázosítás kérdéskörét érintő 11-19. pontjai is „veszélyben 
vannak”. 

Ennek „kivédése” érdekében minden törekvésünk arra 
irányult, hogy a gázosítás biztonságának fenntartása érde-
kében, erre a témakörre új óvórendszabály-tervezetet ké-
szíthessünk.

Először 2001-ben, a biocid rendelettel egyidejűleg, majd 
annak megjelenését követően 2003-ban és 2005-ben az ak-
kori Országos Közegészségügyi Központ (OKK) három in-
tézményével, az Országos Munkahigiénés- és Foglalko-
zás-egészségügyi (OMFI), az Országos Élelmezésbizton-
sági- és Táplálkozástudományi (OÉTI), valamint az Or-
szágos Kémiai Biztonsági Intézettel (OKBI) egyeztetve, 
az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézetének bevonásával a 
gázosításra vonatkozó jogszabály-tervezetet készítettünk, 
amelyet, az OTH egyetértésével a Minisztériumhoz felter-
jesztettünk. Törekvéseink azonban, sajnos, ismételten siker-
telenek voltak.   

Sejtelmünk nem volt alaptalan, ugyanis a 383/2007. (XII. 
23.), illetve a 170/2008. (VI. 28.) Kormányrendeletek az 
5/1972. (V. 9.) EüM rendeletet, tehát az Óvórend-szabály-
nak a gázosításra vonatkozó, akkor még joghatályos 11-19. 
pontjait – minden előzetes értesítést és egyeztetést mellőz-
ve – 2008. július 1-től hatályon kívül helyezte. Ettől az idő-
ponttól kezdve a legtoxikusabb hatóanyagok, a gázosítósze-
rek forgalmának és ezen belül felhasználásának biztonsági 
előírásai hiányoztak!!

Az aktuális helyzet ismeretében, 2009-ben az OEK a gá-
zosítás óvórendszabályait tartalmazó jogszabály-tervezet 
készített, amelyet, felterjesztését követően a Minisztérium 
ismét válasz nélkül hagyott. 

4 évnyi szünetet követően, 2013-ban már mind a Főható-
ság, mind az érdekelt intézmények és szakmai szervezetek 
halaszthatatlan érdeke volt egy új Óvórendszabály elkészí-
tése, amely a növényvédő szernek, de már biocidnak is mi-
nősített gázosítószerek teljes forgalmára (beszerzés – szál-
lítás – tárolás - felhasználás) vonatkozó előírásokat tartal-
mazza és ezzel a 2008. óta (!) rendezetlen és toxikológiai 
szempontból rendkívül súlyosnak ítélhető hiányosság meg-
oldását is lehetővé teszi.

Ennek szükségességét támasztotta alá az is, hogy az Eu-
rópai Unió egységes jogalkotási irányvonala miatt új hazai 
biocid rendeletet kell készíteni, így a korábbi jogszabály már 
csak egy rövid, átmeneti időszakban alkalmazható. Ugyan-
akkor semmi sem garantálta azt, hogy ebben az új rende-
letben a szilárd és folyékony irtószerek biztonsági előírásait 
is tartalmazó akkori (időközben többször módosított) 8. sz. 
melléklet is feltüntetésre kerülhet.

Ezért a fenti körülményekre tekintettel 2013 júniusában 
az OEK – Markója Tamás bevonásával – az irtószerekre 
és a gázosítószerekre egyaránt vonatkozó új Óvórendsza-

bály-tervezetet készített, különös tekintettel arra, hogy idő-
közben az Unió hatóanyag-jegyzékébe a mérgesgázok is fel-
kerültek.  

Elgondolásunk az volt, hogy ez az új, az egészségügyi kár- 
tevőirtás és a gázosítás biztonságát alapvetően meghatáro-
zó tervezet a témakörben kiemelten érdekelt két szakmai 
szervezettel, a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsé-
gével (MaKOSZ) és a Magyar Egészségügyi Gázmesterek 
Egyesületével (MEGE) egyeztetetten kerüljön az OTH-n 
keresztül minisztériumi felterjesztésre. Ennek érdekében a 
tervezetet mindkét szervezetnek megküldtük. 

A MEGE-től érdemi válasz nem érkezett.
A MaKOSZ viszont csak októberben jelezte, hogy az 

OEK tervezet javasolt egyeztetéséhez türelmet kér, mivel az 
EMMI részére, ugyanebben a tárgykörben jogszabály-ter-
vezetet készít. Egyúttal azt is jelezte, hogy a Minisztérium, 
várhatóan 2014. január első felében, ebben a témakörben 
egyeztető megbeszélést kíván az érdekeltekkel tartani.

A MaKOSZ jogszabály-tervezetét a Minisztérium véle-
ményezésre az OTH és az OEK részére is megküldte, meg-
adva egyúttal az egyeztető megbeszélés helyét és időpontját 
is (EMMI, 2014. március 31. 10 óra). Azonban a megbe-
szélés, amelynek megtartásával korábban minden érdekelt 
egyetértett, a Főhatóság – illetékeseinek egyéb elfoglaltsá-
gára hivatkozva – lemondta, így az végleg elmaradt.

Ezt követően megint közel 2 év szünet következett.
2015-ben az új Óvórendszabály elkészítését jelentős mér-

tékben meggyorsította az a körülmény, hogy az EMMI 2015. 
I. félévi jogalkotási tervezetében 

– „A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet” módo-
sítása és 

– „Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egész-
ségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet” módosítá-
sa, vagy új rendelet megalkotása 

szerepelt. 
A Főhatóság jogalkotási eljárásának megfelelően az 

EMMI Egészségpolitikai főosztálya az OEK korábbi, illet-
ve a MaKOSZ felterjesztéséből 2015 májusában új jogsza-
bály-tervezetet készített. A Minisztérium ezt augusztusban, 
szakmai egyeztetésre az OTH és az OEK, társadalmi egyez-
tetésre pedig 44 intézmény/szervezet (köztük a MaKOSZ és 
a MEGE) részére juttatta el. A beérkezett észrevételek át-
tanulmányozását (beépítését vagy elutasítását) követően, a 
tervezet novemberben került közigazgatási egyeztetésre.   

A Főhatóságok közül a Földművelésügyi Minisztérium is 
elfogadta, hogy a gázosítás előírásai – a korábbi Óvórend-
szabállyal megegyezően – a növényvédő szerként engedé-
lyezett gázosítószerekre is vonatkozzanak. A Miniszterel-
nökség és az Igazságügyi Minisztérium pedig a tervezetet 
a tevékenységi engedéllyel és az unió előírásaival egészítet-
te ki, valamint a vállalkozások adminisztratív terhelésének 
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csökkentésére, illetve néhány logikai szempontból szüksé-
ges módosításra tett javaslatot.

Valamennyi beérkezett észrevétel ismeretében az új jog-
szabály végleges normaszövegét az EMMI Egészségpoliti-
kai és Jogügyi főosztálya készítette el. 

A megjelenést megelőző, közel 2 évig tartó egyeztetési fo-
lyamat sikerében dr. Eusebi-Kozma Eszter, az OTH Köz-
egészségügyi főosztálya munkatársának folyamatos részvé-
tele, jogi ismerete és kompromisszumkészsége nélkülözhe-
tetlen volt.

3. Az új Óvórendszabály
Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint a gázosí-

tószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. 
(VIII. 7.) EMMI rendelet a kémiai biztonságról szóló (több 
alkalommal módosított) 2000. évi XXV. törvény alapján ke-
rült kiadásra.

Az új Óvórendszabály érdemben a korábbi egészségügyi 
kártevőirtó tevékenységi engedély és a biocid rendelet 8. sz. 
mellékletének logikai szempontból átszerkesztett változa-
tát, valamint a hatályon kívül helyezett óvórendszabálynak 
a gázosításra vonatkozó 11-19. pontjainak (érdemileg válto-
zatlan!) szövegét tartalmazza.
A jogszabály egyes pontjai a következők

I. fejezet: Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 
2. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezé-

sének részletes szabályai
3. Irtószer, gázosítószer beszerzése, árusítása
4. Irtószer és gázosítószer szállítása
5. Irtószer és gázosítószer raktározása a felhasználónál
6. Irtószer és gázosítószer alkalmazására vonatkozó elő-

írások
7. Az irtószerek és gázosítószerek alkalmazására vonatko-

zó kockázatcsökkentő szakmai, valamint különleges mun-
kaegészségügyi előírások

II. fejezet: Különleges előírások
8. Szilárd és folyékony halmazállapotú irtószerek felhasz-

nálásának különleges előírásai
9. Gázosítószerek felhasználásának különleges előírásai
1. melléklet a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelethez
A gázosítószer alkalmazásának különleges feltételei
1. Középtér- vagy helyiség-, valamint nagytér-, vagy épü-

letgázosítás 
2. Kamragázosítás   
3. Jármű- vagy konténergázosítás
4. Silógázosítás 
6. Buborék- vagy sátorgázosítás
7. Kistér- vagy ládagázosítás
8. Lyukgázosítás
9. Egyes (foszfor-hidrogén, cián-hidrogén, szén-dioxid, 

szulfuril-fluorid, formaldehid-gáz, jelzőgáz, tűz- és robba-
násveszélyes) gázosítószerekre vonatkozó különleges elő-
írások

4. A Tájékoztató
Neves elődünk és tanítómesterünk, Dr. Makara György 

az OKI/OEK Dezinszekciós és deratizációs osztályának 
jogelődje, az OKI Fertőtlenítéskutató (DDD) osztályának 
1966-1970 közötti alapító osztályvezető főorvosa mindig azt 
az álláspontot képviselte, hogy egy rendelet érték- és időál-
lóságát az biztosítja, ha csak általános érvényű előírásokat 
tartalmaz, az időről-időre bekövetkező változásokat pedig a 
jogszabályhoz szorosan csatlakozó, de kötelező érvényű ki-
adványok foglalják magukban..

Ennek a gondolatnak jegyében készült el és jelent meg 
már 1967-től a „Tájékoztató az irtószerekről” elnevezésű 
OKI, majd 1972-től, rendszeres időközönként a „Tájékoz-
tató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kárte-
vők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című OKI/OEK 
kiadvány.

Már az első kiadvány megjelenésével egyidejűleg felme-
rült annak szükségessége is, hogy a Tájékoztató kötelező 
érvényű alkalmazása jogszabályilag rögzítve legyen, amit 
a 3/1969. (V.16.) EüM (a második) irtószerrendelet meg-
nyugtatóan rendezett. 2003-2017. között pedig a 38/2003. 
(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes (biocid) rendelet 
(az új Óvórendszabály által hatályon kívül helyezett, több 
alkalommal módosított) 8. sz. mellékletének 6.20. pontjá-
ban is szerepelt. 

Napjainkban a Tájékoztatóban foglaltakra vonatkozó 
konkrét utalás: 
• a 18/1998. (VI.3.) NM (járványügyi) rendelet 39. § (1) b 

kezdésében, valamint 
• jelen közlemény tárgyát képező 16/2017. (VIII. 7.) 

EMMI rendelet 17.§ (4) bekezdésében is feltüntetésre 
került, amelyek szerint:

        - az engedélyezett irtószerek:
 - alkalmazásának lehetőségeit,

 - szakszerű és biztonságos felhasználásával kapcso-
latos részletes előírásait, azok értel-mezésének kö-
telező érvényű szabályait, illetve

     - az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai 
         irányelveit a Tájékoztató tartalmazza.

Jelenleg a Tájékoztató 2013-ban megjelent 28. kiadása 
joghatályos. Új kiadás elkészítését megnehezíti az a körül-
mény, hogy az OEK 2017. március 31-el történő megszű-
nése miatt annak Dezinszekciós és deratizációs osztálya a 
Minisztérium Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti 
Főosztálya szervezetében folytatja tevékenységét.

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a Tájékoztató 2013. évi 
kiadásában leírt, az egészségügyi kártevőirtást érintő (a 3-9. 
fejezetek) szakmai ismeretanyagai napjainkban is teljes 
mértékben helytállók! Az engedélyezett irtószerek pedig az 
aktuális helyzetnek megfelelően folyamatosan módosítva a 
www.oek.hu/irtószerek adatbázisa (ika)  honlapon bármikor 
megkereshetők.
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Epilógus
Meggyőződésünk, hogy a létrehozott jogi és biztonság-

technikai előírások, illetve a szakmai szabály-rendszerek be-
tartásával és betartatásával az egészségügyi kártevők elleni 
védekezés és a gázosítás európai színvonalú, hatékony és ve-
szélyt kizáró módon történő végrehajtása biztosított.

Az elődeink által alkotott jogszabályok – mint az előző-
ekből kitűnt – évtizedeken keresztül megfelelő hátteret te-
remtettek tevékenységünk szakszerű és biztonságos műve-
léséhez, sőt lehetővé tették azt is, hogy azokat folyamatosan 
a kor követelményeihez igazíthassuk. 

Ezért kötelességünknek éreztük, hogy – nyugállományba 

Változások a rágcsálóirtó szerek 
engedélyezésében és forgalmazásában

(Az előadás Herceghalmon, a MaKOSZ XXVII. Országos Konferenciáján 
hangzott el, 2017. november 8-án)

vonulásunkat követően – az utánunk jövő generáció számá-
ra korszerű, a nemzetközi trendnek mindenben megfelelő 
szakmai és jogi hátteret biztosítsunk. Reméljük, hogy kitű-
zött célunkat jelen közlemény tárgyával, az új Óvórendsza-
bály megjelentetésével, az OKI/OEK Tájékoztatóval és az 
OEK Módszertani levél-sorozatával, valamint a szaktanfo-
lyamok számára írt jegyzeteinkkel elértük.  

dr.Erdős Gyula és dr. Szlobodnyik Judit
a 2017. március 31-én megszűnt Országos Epdemiológiai 

Központ Dezinszekciós és deratizációs osztályának
nyugállományú vezetői

A Biocid Direktíva 14. Termékcsoportja a rágcsálóirtósze-
rek. A hatóanyagra vonatkozó dossziék benyújtási határideje 
a kijelölt értékelő hatóságokhoz, 2004 márciusa volt. A mega-
dott feltételek teljesítése mellett, a dosszié-tulajdonosok akko-
riban még elképzelhetetlennek tartották, hogy az EU Bizottsá-
ga – egyetértésben a legtöbb nemzeti hatósággal – a játéksza-
bályokat menet közben lényegesen megváltoztatja. Sajnálatos 
módon azonban, ez az elmúlt 13 évben, gyakorlatilag folyama-
tossá vált.

A Biocid Direktíva már a kezdet kezdetén kimondta, hogy 
amennyiben egy hatóanyag PBT minősítésű – azaz perzistens, 
bioakkumulatív és toxikus – úgy a hatóanyag kivonásra kell, 
hogy kerüljön. Megállapításra került ugyanakkor, hogy vala-
mennyi rágcsálóirtószer hatóanyag PBT minősítésű, azonban 
azok más hatóanyagokkal, fizikai eszközökkel történő helyet-
tesítésük, vagy nem lehetséges, vagy nem nyújtanak megfelelő 
hatékonyságot. Közegészségügyi okok miatt, tehát a 14. Ter-
mékcsoport hatóanyagai és készítményei rendelkezésre kell, 
hogy álljanak, azonban a hatóságok óriási erőfeszítéseket tet-
tek és tesznek annak érdekében, hogy használatukat jelen-
tősen korlátozzák.

Ugyancsak váratlanul érte a szakmát, hogy a Direktíva sze-
rinti 10 évre szóló hatóanyag-engedélyeket váratlanul, 5 évre 
korlátozta. Ez a döntés erőteljesen megkérdőjelezte a befek-
tetett munka és költségek valamennyire történő megtérülhe-
tőségét, hiszen maga a hatóanyag dossziéra fordítandó összeg 
2.5 – 5.0 millió Euro (775–1.550 Millió Ft). Talán nem véletlen, 
hogy számos multinacionális vállalat ezt követően kiszervezte 
ezt az üzletágat kisebb vállalatokhoz.

Az engedélyezés időbeni korlátozása további problémákat 
jelentett – hiszen a hatóanyag dossziékat bár egyidőben kellett 
benyújtani – az értékelések és jóváhagyások bizony jelentős 
késedelmet követően, igen különböző időben kerültek publi-
kálásra. 

Valamennyi biocid hatóanyag jóváhagyását követően, azok 
átesnek a „független” RAC Bizottság (Risk Assessment Com-
mittee = Kockázat-értékelő Bizottság) értékelésén. Ugyan tu-
dományos bizonyítással nem tudott élni ez a bizottság, ennek 
ellenére valamennyi hatóanyagot reprotoxikusnak minősített, 
azaz veszélyt jelent a megszületendő gyermekre. Minden gú-
nyolódás nélkül kérdezzük: vajon az Európai Unió körülbelül 
450 millió lakosából hány terhes nő és asszony kerül folyama-
tos kapcsolatba rágcsálóirtószer készítményekkel? Valamennyi 
rágcsálóirtószert és bármilyen vegyi anyagot előállító vállalat 
vezetése tudja és alkalmazza: a terhes asszonyokat más mun-
kakörbe sorolja a terhesség ideje alatt, elkerülve a közvetlen 
érintettséget. A reprotoxikussá történő minősítés előzménye-
ként, konkrét statisztikai adatok nem álltak rendelkezésre a 
bizottságnak. A RAC meghúzta a határvonalat és kijelentette, 
hogy 30 g/kg alatti hatóanyagtartalmú készítmények még nem, 
afölött viszont reprotoxikusnak minősülnek. Ezzel a döntéssel 
kettéválasztotta a rágcsálóirtószerek lakossági és professzioná-
lis felhasználását.

A döntés elindított egy gyakorlatilag visszafordíthatatlan 
lavinát, amelynek eredményeként eljutottunk oda, hogy az 
iparágnak teljesen új feltételeknek kell megfelelnie. Az átál-
lásra nem áll rendelkezésre megfelelő idő. 
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A Berny professzor által vezetett munkacsoport az Európai 
Unió Bizottságának felkérésére, egy meglehetősen terjedel-
mes anyagot készített, amelyben javaslatokat tett a rágcsáló-
irtószerek használatából adódó kockázatok csökkentésére. Az 
anyagban megfogalmazott javaslatok gyakorlatilag minden fe-
lülvizsgálat nélkül kerültek elfogadásra, további szakértőkből 
álló munkacsoport azokat nem elemezze és az iparág által tett 
ellenjavaslatok „leperegtek” a Bizottságról.

Tovább bonyolította a kialakult helyzetet, hogy összevárva 
valamennyi hatóanyag engedély 5 éves lejárati idejét, 2015-
ben szükségessé vált az ún. megújítási kérelmek benyújtása. A 
megújítási engedélyek tervezett szövegezése – amellyel először 
2016 júniusában ismerkedhettünk meg – már előre vetítette, 
hogy az iparágat igen jelentős korlátozások érintik majd, sőt 
újabb és újabb beruházásra, csomagolások kialakítására, vizs-
gálatokra és kommunikációra lesz szüksége, hogy az előírások-
nak megfeleljen.  

2016 februárjában az iparági szereplőknek úgy kellett a for-
mulációs dossziéikat elbírálásra, újra-engedélyezésre benyúj-
taniuk, hogy akkor még nem volt ismert a hatóanyag-megújí-
tásra vonatkozó végleges szövegezés. A hatóanyag dossziétu-
lajdonosok tehát „vakrepülést” kellett, hogy végezzenek. Em-
lékeztetőül: az Európai Unió tagállamaiban közel 4000 darab 
rágcsálóirtószer engedély volt a megújítás megkezdését meg-
előzően.  

Végül 2017. július 25-én, végre publikálásra került a ható-
anyag megújításra vonatkozó döntés szövege.

Melyek a főbb változások?
a. A hatóanyag engedélyeket a korábbi 5 évvel szemben 7 évre 

állították ki. Ez akár jó is lehetne – de nem az – ugyanis a 
termék engedélyek 5 évre szólnak majd, tehát a lejárat előtt 
legalább egy évvel be kell nyújtani a kérelmet, miközben 2 
-3 évvel később a hatóanyag engedély lejár majd és nem lát-
ható előre, hogy akkor milyen változásokat fog alkalmazni a 
Bizottság.

b. A második generációs véralvadásgátlók névleges koncent-
rációja nem haladhatja meg a 50 mg/kg-ot.

c. A termékeknek keserű íznyagot és festékanyagot kell tartal-
mazniuk.

d. Nyomjelző porozószer nem engedélyezhető.
e. Kontakt készítményeket (hab) csak szakképzett foglalko-

zásszerű felhasználó alkalmazhat.
f. Kizárólag felhasználásra kész termékek engedélyezhetőek.
g. Megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell bevezetni 

és alkalmazni, továbbá különleges feltételeket kell megha-
tározni az egyes felhasználói kategóriák tekintetében.

h. A rágcsáló tetemeket és az el nem fogyasztott csalétkeket a 
helyi követelményeknek megfelelően kell ártalmatlanítani.  

A fentebbi felsorolás ártalmatlannak tűnik, gyakorlatilag 
azonos a korábbi engedély szöveggel, de csak látszólag…

A nagy változás a  g. pontban található.

A Berny professzor-féle anyag alapján négy felhasználói ka-
tegória került megállapításra:

1. Lakossági felhasználó
2. Foglalkozásszerű felhasználók
3. Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók
4. Ipari felhasználók.

Időközben kiderült, hogy Magyarországon csak az 1.-es és 
3.-as felhasználó kategóriák kerülnek megállapításra, beveze-
tésre, ezért a továbbiakban csak ezekkel foglalkozunk.

Lakossági felhasználokra vonatkozó alapszabályok:

a. Csak felnyitás ellen védett csalétekállomásokban helyezhe-
tő ki csalétek.

b. Rattus norvegicus (vándorpatkány) és Rattus rattus (há-
zipatkány) elleni készítmények csak beltéren, illetve épüle-
ten belül és azok környékén használhatóak.

c. Mus musculus (házi egér) elleni termékek csak beltéri fel-
használásra engedélyezhetőek.

d. Ritmusos, pulzáló utántöltésű kezelés nem engedélyezhető.
e. A termék forgalmazóinak gondoskodniuk kell arról, hogy a 

termékeket a véralvadásgátló hatású rágcsálóirtó szerekhez 
kapcsolódó általános kockázatokra vonatkozó, a használat 
szükséges minimumra történő korlátozását szolgáló intéz-
kedésekre vonatkozó, valamint a megfelelő óvintézkedések-
re vonatkozó információk kísérjék.

f. Az ömlesztett kiszerelésű termékek, például granulátum 
vagy pellet formájában gyártott csalétkek csak tasakokban 
vagy egyéb módon csomagolva engedélyezhetők, hogy csök-
kenteni lehessen az emberek és a környezet expozícióját.

Maximum kiszerelési egységek:

Célállat Csalétek típusa
Maximum 

csalétek mennyiség  
/ csomag (g) 

Csak egér

granulátum, 
pellet vagy pép 

csalétek
50

blokk formájú 
csalétek

100

A csak patká-
nyok, vagy egerek 
és patkányok el-
leni védekezésre 

használt termékek

szemes, pellet 
vagy pép csalétek

150

blokk csalétek 300

A felsorolt kiszerelési maximumok új csomagolási egységek 
kialakítását teszik szükségessé, amely jelenősen befolyásolja 
majd a gyártást, csomagolást, szállítást és a polcokon történő 
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kihelyezést. Arról ne is beszéljünk, hogy a lakossági felhaszná-
ló az árdrágulás miatt „spórolósan” használja a rágcsálóirtó-
szert, azaz nem a szükséges mennyiségben helyezi majd ki. Ez 
előrevetíti a tolerancia és a rezisztencia felgyorsulását. 

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók:

g. A rágcsálóirtószerek alkalmazása engedélyezhető csatorná-
ban, nyílt terepen vagy hulladéklerakókban történő felhasz-
nálásra.

h.  A rágcsálóirtószerek alkalmazása engedélyezhető fedett és 
védett etetőhelyeken, amennyiben azok ugyanolyan szintű 
védelmet biztosítanak a nem célzott fajok és az emberek te-
kintetében, mint a felnyitás ellen védett csalétekállomások.

i. A rágcsálóirtószerek alkalmazása nem engedélyezhető rit-
musos (pulzáló) utántöltési rendszerű kezelésekben történő 
felhasználásra.

j. A rágcsálóirtószerek alkalmazása állandó kihelyezéssel (vé-
dőgyűrű) csak olyan helyeken engedélyezhető, ahol nagy az 
esély az újrafertőződésre, és ahol a védekezés más módsze-
rei elégtelennek bizonyultak.

k.  A rágcsálóirtószerek alkalmazását szakképzett foglalkozás-
szerű felhasználók számára forgalmazó személyeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a termékekhez a szakképzett foglalko-
zásszerű felhasználókon kívül más személy ne férjen hozzá.

Továbbá:

Kezelés területén az etető-
ládákat címkézni kell!

Védőkesztyű használata

Az irtószer kitöltésekor 
légzésvédő használata.

Kezelés előtt irtószermen-
tes felmérés.

„Speciális felnyitás ellen 
védett csalétekállomásokban 
dobozban kell a csalétket ki-

helyezni”

Elpusztult nem célállatok 
monitorozása, boncolása, 
lépben hatóanyag koncentrá-

ció mérése

Rezisztencia monitorozása kötelező lesz.

A jelenleg forgalomban lávő 50 g/kg hatóanyag tartalmú rág-
csálóirtószer készítmények ugyancsak át kell, hogy essenek az 
újra-engedélyeztetési folyamaton, azonban ezeknek a készít-
ményeknek a piacon már az új szabályozók szerinti megjelen-
tetése lesz a kötelező. Ahogyan korábban említettük, Magyar-
országon ezen készítmények II. forgalmi kategóriába kerülnek 
besorolásra. Tudomásunk szerint a legkisebb kiszerelés való-
színűleg 3 kg lesz. A nagyközönség számára nem lesznek el-
érhetőek ezek a készítmények, azok csak engedély birtokában 
kerülnek majd kiszolgálásra. Ennek részlétei egyelőre nem 
tisztázottak. 

Más tagállamok eltérő rendszer bevezetésére készülnek. A 
foglalkozásszerű felhasználók körébe sorolják például a mező-
gazdászokat, farmereket, ingatlankezelőket stb. Ez a kör hoz-

zájuthat, mind a 30 g/kg hatóanyag tartalmú alatti, mind az 50 
g/kg hatóanyag tartalmú készítményekhez.

A fentiekre történő átállás és bevezetés határideje: 
2018. március 1-e.

Az, hogy valamennyi készítmény időben engedélyzésre ke-
rül-e, nagy kérdés számunkra. A magyar hatóságok – és bizo-
nyosan a többi tagállami hatóság is – mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a csökkentett hatóanyag tartalmú termékek 
a megfelelő engedélyek birtokában megjelenjenek a piacon, 
azonban a jelen cikk készítésekor, sajnos, aggodalomra ad 
okot, hogy komolyabb elmaradásokkal kell számolnunk.

A fentebb vázolt változások hatása a piacra, a felhasználók-
ra, a gyártókra és forgalmazókra egyaránt kihat majd. Hogy 
milyen eredményekkel, következményekkel kell számolnunk, 
egyelőre nem látható, de megjósolható. Bizonyos, hogy mind 
átmeneti zavarokat, mind hosszútávú következményeket  okoz 
majd a változás. 

Összefoglalva megállapítható:
• Az uniós döntéshozók nem cselekedtek időben. 
• Az uniós döntéshozók rossz, nem szakszerű döntéseinek kö-

vetkezménye lesz. 
• A „játékszabályok” folyamatos és folytonos változtatása 

térdre kényszeríthet vállalatokat, sőt akár egy iparágat is.
• Kérdéses, hogy az új szabályok elősegítik-e az eredetileg 

meghatározott biocid célkitűzést: az ember és környezeté-
nek védelmét és a kémiai terhelés csökkentését? 

• Ahol a lakosság teherbíró képessége alacsony (pl. nálunk) 
a rágcsálófertőzöttség növekedésére, a tolerancia és rezisz-
tencia felgyorsulására kell számítani. 

• Félő, hogy a fekete-kereskedelem és az illegális szolgáltatás 
növekedni fog.

• A rágcsálóirtószer gyártóknak, forgalmazóknak és felhasz-
nálóknak fel kell készülniük a folyamatos és szigorú ellenőr-
zésre.

• Úgy hisszük, sőt, bizonyosra vehető, hogy hosszú távon to-
vábbi szigorítások várhatóak.

Egyelőre nyitott kérdés: arányban áll-e a szigorítás, a cél és 
a várható eredmény? 

A kártevőirtó szakmát (de a hatóságokat is) ezek a változá-
sok arra kényszerítik, hogy számos ponton újra gondolják stra-
tégiájukat, felmérjék eszközeiket, beruházzanak és arra töre-
kedjenek, hogyan tudnak fájdalommentesen alkalmazkodni és 
megfeleleni az új szabályoknak. Uniós rendeletről lévén szó, 
kivonni magunkat alóla nem lehetséges és nem járható út. 

 Szilágyi János
(Bábolna Bio Kft.)                            
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A görög mitológia egyik közismert népe az amazonok. Ret-
tegett harcos nőkből álló társadalmuk élén királynők uralkod-
tak, és Kis-Ázsia területén hatalmas területeket hódítottak 
meg, városokat alapítottak.

A harcban és az irányításban csak a nők vettek részt, férfia-
kat csak időlegesen és csak utódnemzési céllal fogadtak be. A 
történészek szerint nem kizárt, hogy nemcsak a mítoszokban, 
hanem a valóságban is létezett ez a különös szerveződésű nép. 
A rovarvilágban azonban biztosan megtalálhatjuk az amazo-
nokat, bár korántsem örvendenek olyan népszerűségnek, mint 
a mitológiaiak. A társas darazsak, bár küllemük, összetett élet-
vitelük és építészetük révén méltóak lennének rá, mégis a leg-
ritkább esetben váltanak ki őszinte csodálatot abból, akinek a 
közelében tartózkodnak.

 A hatékony fegyverrel ellátott társas darazsak igencsak ki-
emelkednek a rovarokat övező általános érdektelenség ködé-
ből, és gyakran eltúlzott félelem vagy ellenszenv célpontjává 
válnak. Ennek oka a rettegett „darázscsípés” – amely kifejezés 
alighanem súlyosan sértő lenne egy darázs számára, hiszen ők 
nem csípnek, hanem szúrnak. Méghozzá nem is akármivel: a 
fullánkkal, amely hosszú evolúciós út során lett a peték lera-
kását szolgáló tojócsőből méregmiriggyel kapcsolt félelmetes 
védekező- és támadófegyver. Fullánkjuk nemcsak a társas da-
razsaknak van, hanem népes rokonsági körükből számos ma-
gányos életmódú darázs- és méhfajnak, illetve a társas méhek 
és hangyák többségének is. Velük azonban sokkal ritkábban 
kerülünk olyan konfliktusba, hogy szúrásig fajuljanak az ese-
mények, pedig lényegesen többen vannak. Mindössze 20 tár-
sas darázsfaj él Magyarországon, ami elenyészően kevés az 

összesen 1400 hazai fullánkos hártyásszárnyú fajhoz képest; és 
még inkább az, ha a nagyjából 10 ezres fajszámú teljes hazai 
hártyásszárnyú faunát vesszük figyelembe. Ráadásul a 20 tár-
sas darázsfajból is döntően 5 faj képviselőivel szoktunk – akar-
va-akaratlanul, bár jobbára az utóbbi módon – találkozni.

A valódi társas rovarok – a darázs- és méhfajok egy része, 
illetve valamennyi hangya és termesz – bár egymástól függet-
lenül alakították ki társadalmi szerveződésüket, mégis alapel-
veikben nagyon hasonló döntésekre jutottak. A rovarállam – 
amelyre helyesebb családközösségként tekinteni – pillére álta-
lában egyetlen ivaros nőstény, amely a kolóniát alapította, és 
egyedül rá hárul a peterakás feladatköre. Utódai eleinte kizá-
rólag csökevényes ivarszervű nőstények. Ők a dolgozók, akik 
a peterakáson kívül minden feladatot átvesznek a királynőtől. 
Építik, bővítik a fészket, gondozzák a fejlődő utódokat, és por-
tyáik során beszerzik a kolónia táplálékát. A társas darazsak-
nál a dolgozók és az ivaros nőstények általában csak méretben 
különböznek (a dolgozók kisebbek) egymástól, de pl. a han-
gyáknál merőben más testalakokat is felvehetnek a különböző 
kasztok. Később az év során az ivaros nemzedék felnevelésére 
is sor kerül. A fiatal nőstények, a leendő szépreményű király-
nők és a rövid életű, szaporodási célra felnevelt hímek biztosít-
ják a jövőbeni államok létrejöttét. A társas rovarok családkö-
zösségei lehetnek egyévesek vagy több éven át működők, egy 
királynősek vagy több királynősek – de, hogy ne vesszünk el a 
változatosság részleteiben, a továbbiakban csak a hazai társas 
darazsakra összpontosítjuk a figyelmünket.

Tavaszra az előző nyár dicső és népes darázsvárosaiból mind-
össze a nyár végére kifejlődött fiatal nőstények vannak élet-

Amazonok a szomszédban
(A cikk Dr. Vas Zoltán előadásához kapcsolódik, amelyet a Herceghalmon, a 

MaKOSZ XVII. Országos Konferenciáján tartott 2017. november 9-én)

Déli papírdarázs, rágói közt egy feldarabolt prédával, amit a fészekbe szállít majd a lárváknak.  Papp Zsuzsanna felvételei.



XXV. évfolyam, 1. szám  KÁRTEVŐIRTÁS 13

ennél is hatalmasabb fészkeiket természetes vagy mesterséges 
odvakba, védett padlásokra építik. Érthető, hiszen a darázs-
papír, bár nagyon jó hőszigetelő, az esőt elég rosszul tolerálja.

A királynő először csak néhány sejtes lépet épít, és személye-
sen jár el az első dolgozógeneráció gondozásában, táplálásá-
ban. Később már a dolgozók növelik a fészek méretét folyama-
tos hozzá- és átépítéssel a növekvő család igényeinek megfele-
lően. A királynőnek most más sürgető dolga akad, hisz a peték-
ből kikelt lárvák egyfolytában éhesek. A lárvák egyébként a le-
gyek nyüveihez hasonló, lábatlan, fehéres kis hurkák, csattogó 
rágóikkal lefele lógnak a sejtekből. Bár ez a gravitáció megcsú-
folásának tűnhet, erre is megvan a trükk. A lárvák a peteburok 

maradványaihoz rögzítik magukat, amit az anya peterakáskor 
gondosan beragasztott a sejtek aljára (azaz a tetejébe, hiszen a 
sejtek lefele néznek). Később pedig annyira belehíznak a sejt-
be, hogy még a kiesés gondolata sem aggaszthatja őket.

A társas darazsak lárvái szinte kizárólag húsevők, feldara-
bolt rovarokra áhítoznak. Ennek megfelelően a kifejlett da-
razsak „híres nagy vadászok”. Legyeket, hernyókat, méheket, 
pókokat zsákmányolnak. Az áldozatokat a fullánk szúrásával 
és a befecskendezett méreggel ölik meg, majd erős rágóikkal 
feldarabolva tálalják a lárváknak. A kifejlett darazsak azonban 
első sorban a prédák testnedveivel, nektárral, mézharmattal, 
gyümölcsökkel és a lárvák által visszaöklendezett folyadékkal 
táplálkoznak. A lárva, ha kellően jól táplált és késznek érzi ma-

ben. Mielőtt téli rejtekhelyeikre elvonultak volna, rövid isme-
retséget kötöttek a darázsfiakkal, így tavasszal már potrohuk-
ban egy-egy új városállam ígéretével ébrednek. De addig még 
rengeteg tennivaló áll a leendő királynő előtt, ráadásul herku-
lesi feladatait néhány hétig egyedül kell ellátnia, ami megle-
hetősen szokatlan lehet a papírvárosok nyüzsgéséhez szokott 
darázshölgy számára. Fészkeléshez alkalmas védett hely után 
néz, ami fajtól függően lehet emberi épületek zugaiban, föld 
alatti vagy fában lévő odúkban, esetleg a fák lombkoronájá-
ban.

A megfelelő hely felkutatása, előkészítése után hozzálát az 
építéshez. Ehhez persze építőanyag is kell, amire a társas da-
razsak egyedi megoldást fejlesztettek ki az evolúciójuk során: 
feltalálták a papírgyártást! Királynőnk fakéregről, deszkakerí-
tésekről erős rágóival rostokat fejt le, amit nyálával átnedvesít-
ve vékony, formálható papírréteggé alakít. Itt azonban nem áll 
meg a merész újítások sora, a darazsak építészeti stílusát mai 
napig értetlenkedve nézik a nem-darázs építészek. Számunkra 
oly szokatlan módon felülről lefelé, a tetőzettel kezdve építik 
a fészket. Elsőként a felső lépet tartó felfüggesztő nyél készül 
el. A vízszintesen tájolt lépet hatszögletes sejtek alkotják, amik 
szintén felülről lefelé néznek. A papírdarazsak (Polistes fajok) 
fészkét egyetlen lép alkotja, azt nem borítja be kívülről védő-
burok, így szabadon függ. Padlásokon, ereszek, párkányok, rit-
kán használt kerti asztalok alatt leggyakrabban e fajok fészkeit 
láthatjuk. 

A lódarázs és más darázsfajok (Vespa, Vespula és Dolichoves-
pula fajok) fészkét kívülről papír védőburok veszi körül, a több 
sorban egymás alatt sorakozó lépekre csak a lenti röpnyíláson 
át lehet belátni – nem mintha erre sokan olthatatlan vágyat 
éreznének. E fajok egy része – köztük a ház körül is gyakori né-
met darázs és kecskedarázs – akár focilabdányi méretű fészkét 
föld alatti járat végén alakítja ki. Mások, mint pl. a lódarázs, 

Déli papírdarázs fészke: a déli papírdarázs (és a hozzá nagyon hasonló 
padlásdarázs) külső burok nélküli, egyetlen lépből álló fészkét láthatjuk 
leggyakrabban lakókörzetünkben. Béketűrő állatok, lassan közelítve a 

fészkük közvetlen közelében sem támadják meg a szemlélődőt. 
Dr. Móczár László felvétele.

Lódarázs és fészke: a lódarázs újított rokonsága szokásos sárga-fekete 
egyenruháján, vörösesbarna foltjairól és óriási termetéről (3-4 cm) köny-
nyen felismerhető. Hatalmas fészkének jellegzetesen csíkozott külső burka 
mögött egymás alá rendezett sorokban épülnek a lépek. A fészek közelében 
jobb nem zavarogni, a portyázó vagy esténkét lámpafényre jövő egyedek 

viszont nem szúrnak alapos ok nélkül.

Dr. Móczár László felvételei.

Német darázs és fészke: a német darázs (és a hozzá hasonló kecskeda-
rázs) külső burokkal körbevett, többlépes fészke általában a föld alá épül. 
A legingerlékenyebb természetű fajok. Esetükben különösen kerülendők 
a hirtelen mozdulatok, pl. a „hessegetés”. A papírdarazsaktól könnyen 

megkülönböztethetők az alapján, hogy potrohuk elülső, tor felé néző része 
meredeken, lecsapottan csatlakozik a darázsderékhoz. A darázspéldány 

Dr. Móczár László, a fészek Dr. Bakonyi Gábor felvétele.
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gát egy merőben új életszakaszra, ajakmirigyei által termelt fi-
nom selyemmel kupolát sző a sejtje nyílására. Kényes szakasz-
hoz érkezett, a most következő mutatvány háborítatlanságot 
igényel. A természet boszorkánykonyhájában minden bioké-
miai és genetikai hozzávaló rendelkezésre áll, hogy bekövet-
kezzen a teljes átalakulású rovarok által feltalált csoda: a le-
zárt sejtben a lárva bebábozódik, lárvatestét alkotóelemeire le-
bontja, és ugyanazon génállomány, mely eddig egy lárvatestet 
formált, kifejlett darazsat épít az élet folyékony építőkockái-
ból. Rövidesen a királynő szolgálatába áll az első kifejlett dol-
gozógeneráció, és innentől felgyorsulnak az események – be-
indult a darázsgyár.

Nyár derekára már dolgozók tömege serénykedik a rohamo-
san növekvő családközösségben. A királynő egyetlen felada-
ta a peterakás, minden más tevékenységet a dolgozók végez-
nek. A hazai fajok kolóniái néhány tíz egyedtől néhány ezres 
nagyságrendűig is növekedhetnek, elsősorban fajtól függően. 
A papírdarazsak családjai száz tagúnál ritkán nőnek nagyobb-
ra, a lódarazsak általában néhány százan dolgoznak királynő-
jük szolgálatában, a német darázs és a kecskedarázs városálla-
mai viszont többezres sereggel is bírhatnak. Ekkortájt nevelik 
fel az ivaros egyedeket. Valamennyi nőstény utód – legyen az 
dolgozó vagy ivaros – a királynő utóda, és megtermékenyített 
petéből fejlődik. A hímek azonban megtermékenyítetlen pe-
tékből fejlődnek, melyeknek többségét szintén a királynő rak-
ta le, azonban némely hím a késői, nagyobb termetű dolgozók 
fia. Az ivarosok kirepülése, párzása után a dicső városállamra 
már csak hanyatlása és végnapjai várnak.

A hanyatlást az ősz hozza magával. A hűvösödő idő és az ez-
zel járó táplálékhiány lassan végez a kolónia megfáradt király-
nőjével, a dolgozókkal és a hímekkel. A végnapokon a közrend 
is felbomlik. Az utolsó, még fejlődőben lévő lárvákat, amelyek 
felnevelésére már úgysincs esély, maguk a dolgozók ölik meg. 
A fiatal, megtermékenyített nőstények eközben téli szálláshe-

lyeikre, falrepedésekbe, fakéreg vagy mohapárna alá húzód-
nak, és várják, hogy tavasszal új papírvárosok királynőivé vál-
hassanak.

Szükséges kitérnünk az ember és a társas darazsak nem ép-
pen konfliktusmentes viszonyára is. Kétségtelen, hogy a társas 
darazsak nem az ember legjobb barátai, de ez legalább ennyire 
igaz fordítva is. A nyári kerti reggelik kedélyes asztaltársasá-
gainál ritkán számíthat barátságos fogadtatásra a sárga-fekete 
csíkos brigantik csapata, és ha veszélyeztetve érzik magukat, 
hathatós eszközökkel adják tudtunkra. Az ellenszenv persze 
– mint oly sok más konfliktus – alapvetően előítéleten és fél-
reértésen alapul. A számtalanszor elhangzó vád, hogy a dara-
zsak pusztán önnön szórakoztatásukra zaklatják az embereket, 
távolról sem igaz. A reggelizőasztalokat, kint hagyott italokat, 
gyümölcsöket, kerti csapokat sem azért keresik fel, mert a kö-
zelben általában megszúrható emberek is tartózkodnak, ha-
nem mert mindig éhes utódaikat kell jóllakatniuk, vagy törté-
netesen szomjasak a nagy melegben. Épületeink zugai, ereszei 
pedig ideális szél- és esővédett, meleg helyeket biztosítanak a 
fészkeiknek. Azonban könnyen együtt lehet élni velük, mert a 
viselkedésük, a bizonyos helyzetekre adott válaszreakcióik ki-
számíthatók. Éppen ezért elsősorban az ember felelőssége a 
„megnemtámadási paktum” fenntartása, hiszen mégsem vár-
hatjuk el a darazsaktól, hogy jól értelmezzék egy annyira kiszá-
míthatatlanul és gyakran ésszerűtlenül viselkedő faj válaszre-
akcióit, mint a miénk.

A helyzet kulcsa legtöbbször a higgadtság, a hirtelen mozdu-
latok kerülése. A darázs nem támadni jön, és ha nem érzi ma-
gát veszélyben, nem is keresi a bajt. A legtöbb faj még a fészke 
közelében is kifejezetten toleráns, különösen a papírdarázsfa-
jok – ami szerencsés egybeesés, mert leggyakrabban ezek fész-
kelnek emberi épületeken, épületekben. A lódarazsak sem 
konfliktuskeresők, legfeljebb a fészkek közelében hajlamosak 
támadásra (a lódarázsfészek pedig, még ha rejtett is, messziről 
észrevehető a folyamatos zúgásról). A német darázs és a kecs-
kedarázs már temperamentumosabb jellem, a legtöbb szúrás 
az ő számlájukra írható. Mentségükre legyen mondva, fészkeik 
a föld alá, háborítatlanabb helyeken épülnek, így jobbára csak 
a portyázó hadosztályokkal találkozhatunk. De a teljes mozdu-
latlanság általában velük is segít elkerülni az összetűzést. Ha 
pedig már úgyis közel vannak, és sikerült mozdulatlan meg-
figyelőként szemrevételezni a sárga-fekete egyenruhás ama-
zonokat, rögtön meg is ragadhatjuk az alkalmat, hogy félelem 
vagy ellenszenv helyett inkább rácsodálkozzunk, mennyire szé-
pen formált és gyönyörűen színezett rovarok. A közelünkben 
fészkelő papírdarazsak nyitott lépű fészkeit pedig háborítatla-
nul nézegethetjük, és érdekes megfigyeléseket tehetünk nyüzs-
gő és dolgos mindennapjaikról.

 

Dr. Vas Zoltán
(Magyar Természettudományi Múzeum

Forrás: http://www.nhmus.hu/hu/tudd/ne_felj_ismerd_meg/
amazonok_a_szomszedban)

Déli papírdarázs, rágói közt zsákmányával. Dóra Dániel felvétele.
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A professzionális kártevőirtás iparág sosem volt jobb. A mo-
dern rovarirtó szerek drámaian alacsony koncentrációban ke-
rülnek alkalmazásra  és az új hatóanyagok közül sok a gerin-
cesekre nézve nem mérgező. Az új formulációknak, csalétkek-
nek, porozószereknek és csapdáknak köszönhetően valójában 
nincs olyan háztartásban vagy egyéb épületekben előforduló 
kártevő, amit ne lehetne kiirtani. Az alkalmazási módszerek 
pontosabbak, és a kártevők rejtekhelyeit veszik célba; az irtás-
ra használt berendezések még precízebbekké, kisebbekké vál-
nak, és jobban alkalmazkodnak az új rovarirtó szerekhez és 
formulációkhoz. Az útvonaltervező programok használatával 
pedig a kártevőirtó szakemberek minimális időveszteséggel 
jutnak el egyik megrendelőtől a másikig.

Egy kártevőirtó vállalkozás számára az jelenti a kihívást, 

A MaKOSZ által a 2017. szeptember/3. számú 
Hírlevelünkben meghirdetett fénykép pályázat díjnyertes képei:

 II. helyezett: A Ronix Kft. fotója:I. helyezett: Kis András Pál fotója:

Az I. helyezett díja: 5 liter PestStop® Combi 8CS rovarirtó koncentrátum
A  II. helyezett díja: 3 liter PestStop® Combi 8CS rovarirtó koncentrátum

A díjakat a Bábolna Bio Kft. ajánlotta fel a MaKOSZ-nak.

A kép 2011. 09. 09-én, Kiskunfélegyházán, 
egy garázs padlásán készült.

A kép 2016.08.12-én készült a 3.kerületben, 
a Hímző utca egyik panelházában.

Gazdaságos irtószer kijuttatás
(Az előadás Herceghalmon, a MaKOSZ XXVII. Országos Konferenciáján 

hangzott el, 2017. november 8-án)

hogy mivel tölti a szakember az idejét a megrendelőknél. Ez le-
het beszélgetés a megrendelővel, állapotfelmérés és kiértéke-
lés, valamint rovarirtószerek alkalmazása. Mind fontos, ám ta-
lán a legfontosabb az irtószerek alkalmazása, mivel ez közvet-
len hatással van a kártevők irtására és a megrendelő elégedett-
ségére.  Míg a rovarirtó szer hatékonyságát a gyártó garantálja, 
addig az alkalmazás eredményessége a szakembertől függ. A 
szakember rossz szokásai, illetve a használt eszköz rossz álla-
pota irtószer pazarlást és költségnövekedést eredményezhet.

Az irtószer pazarlás  kézben tartása?

A felület nedvesítése. Addig permetezni a felületet, míg az 
nedvessé nem válik, felesleges és pazarló. A cél, hogy cseppek 
maradjanak a felületen (ld. 1.sz. ábra). A különálló cseppek 
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megszáradva fedőréteget hoznak létre a felületen. Szükségte-
len az olyan alkalmazás, amelyik folyadékréteget hoz létre a fe-
lületen, és nagy valószínűséggel „megfolyást” eredményez, ami 
irtószer fedőréteg nélküli nagy felületeket hagy maga után. A 
nedves felületet létrehozó permetezés a szükségesnél több ir-
tószert használ és kisebb hatékonyságot eredményez.

A mászó rovarok lábai érintkeznek a különálló cseppekből 
kialakuló fedőréteggel és halálos dózist vesznek fel, ahogy át-
haladnak a kezelt felületen. Német csótány esetében csupán 
33 szermaradvány csepp szükséges a halálos dózis testbe törté-
nő bejutásához.  Irtószer fedőréteg kialakítása a felületen nem 
jelenti azt, hogy a kártevők több irtószert vesznek fel (ennek 
van egy határa), és hogy „halottabbak” lesznek. Ami halott, 
az halott.

A megrendelő kedvéért. A megrendelők esetenként bele-
folyhatnak a kártevők elleni védekezésbe – segíteni akarnak. 
Elmondják, hol látták a kártevőt: a konyhapult tetején, a hű-
tőszekrény mögött, egy szekrényben – és azt szeretnék, ha ott 
történne kezelés. A szakember számára nagy kihívást jelent 
megértetni a megrendelővel, hogy a kártevőirtás a rejtekhe-
lyek kezeléséről szól, nem pedig arról, hogy mindenhol keze-
lünk, ahol kártevőt láttunk. A helyzetet megkönnyíti, ha a meg-

rendelő megbízik a szakember tudásában és tapasztalatában.

Lássuk a számokat. Az „extra” helyek kezelése többletkölt-
séget jelenthet az időt és az irtószert illetően is. Vegyünk egy 3 
bar nyomáson és 8004-es, új szórófejjel működő berendezést. 
Ha a szakember plusz 15 másodpercet (375 ml) permetez 8 
megrendelőnél egy munkanap során, akkor aznap 3 literrel, 
azon a héten pedig 15 literrel több irtószert használ el. Ez idő- 
és anyagpazarlást is jelent, hiszen ez a permetezés egyáltalán 
nem, vagy csak kevés kártevőt fog elpusztítani. A rejtekhelye-
ket kell kezelni, és a szakember a monitor állomásokat fogja 
megvizsgálni annak érdekében, hogy megtalálja ezeket a he-
lyeket.

Egy „segítőkész megrendelő” számára adandó korrekt vá-
lasz az, hogy a szakember elmagyarázza, miért választotta a 
kezelendő helyeket (rejtekhelyeket). Ez mutatja, hogy a szak-
ember jól képzett profi. Semmiképp ne mondjuk, hogy a fő-
nök nem engedélyezi az extra kezelést. Ez azt mutatná, hogy a 
szakembernek nincs meg a szükséges tudása vagy tapasztalata 
ahhoz, hogy döntéseket hozzon.

Az irtószer pazarlás megszüntetése

A kijuttató szórófej. A permetezőszár végén lévő kis szórófej 
(3.sz. ábra) a berendezés legfontosabb része. Ez a 0,5 grammos 
sárgaréz darabka szabályozza a pisztoly egyszeri megnyomásá-
val kijutó folyadék mennyiségét, a permetben a cseppek mére-
tét, és a permet szórásmintáját. A 8004 jelzésű szórófej esetén 
a permet szórásminta szöge 80˚, a folyadék mennyisége (átfo-
lyási sebesség) pedig 1,5 liter/perc.

Lássuk a számokat. Egy 8004-es szórófej „élete” során a ki-
juttatás szöge 60˚-ra csökkenhet, míg az átfolyási sebesség 10-
20 %-kal növekedhet. Vegyünk egy 10 %-ban elhasználódott 
8004-es szórófejű permetezőt. Ez a szokásos permetezés min-
den percében 150 ml-el több permetet juttat ki. Ha egy helyszí-
nen átlagosan 2 percig tart a permetezés, kb. 3 litert használ-
nak fel egy új szórófejjel. Mindez egy 10 %-ban elhasználódott 

1. sz. ábra

2. sz. ábra

3. sz. ábra
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szórófejnél további 300 ml-t, egy 15 %-ban elhasználódott szó-
rófej esetén pedig 450 ml-t jelent.

Egy 8004-es szórófejnél az elhasználódás mértékét egy 500 
ml-es palackba történő permetezéssel határozhatjuk meg (4.sz. 
ábra). Ha a palack 18 másodperc alatt telítődik, az elhasznált-
ság mértéke kb. 10 %; ha 16 vagy annál kevesebb másodperc 
alatt telítődik, az elhasználtság mértéke 20 % vagy több is le-
het. A 20 %-os elhasználódást mutató szórófejet azonnal ki 
kell cserélni. A felesleges mennyiség nem csak irtószer pazar-
lást jelent, de megsértheti a címke előírásait és esetenként ha-
tósági intézkedésekhez is vezethet.

Elhasználódás/liter. Akár sárgarézből, nagy sűrűségű 
műanyagból vagy rozsdamentes acélból készülnek, a szórófe-
jek a mindennapi használat során elhasználódnak. A 3 bar nyo-
mású, a szórófejen keresztül gyorsan áramló folyadék kitágítja 
a nyílást. Végső fokon az eredeti áramlási sebesség és szórás-
minta megváltozik. Ám ez fokozatosan történik, így a dolgozó 
nem veszi észre, mindazonáltal az elhasználódás megjósolha-
tó: 1.300 liter kijuttatása 10 %-os elhasználódást eredményez. 
Ha a (5 literes) permetező tartályt naponta kétszer töltjük 
meg, 6 hónap múlva következik be a 10 %-os elhasználódás.

A nedvesíthető por (WP) formulációk rendszeres használa-
ta – a részecskék dörzsölő hatása miatt – felgyorsíthatja a szó-
rófej kopását.

A szokások megváltoztatása és a 
szórófejek cseréje

A szokások erős viselkedési minták és nem könnyű megvál-
toztatni őket vagy leszokni róluk. Ám lehet változtatni, ha van 
egy világos ok és/vagy indok. A legtöbb kártevőirtónak szokása 
addig permetezni, míg a teljes felület nedves nem lesz – mind-
annyian csináljuk ezt! Annak oka, hogy ezt ne tegyük az, hogy 
nem szükséges a célkártevő elpusztítása szempontjából; az in-
dok pedig, hogy ezzel irtószert és pénzt pazarolunk. Ugyanez 
az érvelés vonatkozik bizonyos helyek kezelésére, csak azért, 

mert ott észleltek kártevőket. Ez egy reakció, és nem kezelé-
si stratégia.

Képzés. A kezelési módszerek a szakemberek képzésének 
korai szakaszában kerülnek meghatározásra, és rendszerint 
vállalati politikán alapulnak. Mivel az új szakemberek helyszí-
ni, gyakorlati képzésben részesülnek, az oktatók könnyen to-
vábbadhatják rossz szokásaikat a következő generációnak. A 
szokások kiigazításának vagy a folyamatok újjászervezésének 
a vezetőkkel és az oktatókkal kell kezdődnie, nem korlátozód-
hat csupán a szakemberekre.

A szórófej cserének gazdasági és gazdálkodási előnyei is 
vannak. Néhány kártevőirtó vállalat dokumentálja a permete-
ző berendezései használatát: a felhasznált irtószer mennyisé-
gét (liter/nap, liter/hét), az elzárószelep, szivattyú cső tömítés 
és tömítőgyűrű cseréjét. Ezek mind mozgó alkatrészek, ame-
lyek elhasználódnak, és rendszeres cserére szorulnak. Minden 
berendezésnek rendelkeznie kellene ilyen szervizelési doku-
mentációval és az elhasználódott alkatrészek cseréjére vonat-
kozó tervvel, mielőtt még elromlanak. Ez nem különbözik a 
szolgálati gépkocsik szervizelésétől és a motorolaj csere üte-
mezésétől.

Következtetés

A kártevőirtó vállalatok pénzügyi vezetői számára a kihívást 
az jelenti, hogy féken tartsák a szakemberek által egy-egy meg-
rendelőnél felhasznált irtószer mennyiségét. Az első lépés az, 
hogy a kezelést a kártevők rejtekhelyeire korlátozzák; az ilyen 
helyek megtalálásához és azonosításához képzésre és monito-
rozásra van szükség. A második lépés a nem-produktív perme-
tezés kiküszöbölése, pl. a felület átnedvesítése és a rejtekhe-
lyektől távol végzett kezelések. A harmadik lépés az alkalma-
zott berendezések karbantartása és az elhasználódott szórófe-
jek cseréje, még azelőtt, hogy az elpazarolt irtószer költsége 
meghaladja egy új szórófej költségét.

(William H Robinson
B&G Equipment Company)

4. sz. ábra



18 KÁRTEVŐIRTÁS XXV. évfolyam, 1. szám

PestProtect 2018
(Bréma, 2018. január 24-25.)

Általában, ha azt halljuk Bréma, szinte kivétel nélkül min-
denkinek négy kedves állat, azaz a Brémai muzsikusok jutnak 
eszébe, akiktől az emberek ilyen-olyan okokkal meg akarnak 
szabadulni. 

2018. január 23-26. között a szakmának Bréma neve azon-
ban egyet jelentett az itt megrendezésre kerülő PestProtect ki-
állítással is. 

Ha nagyon keresgetni szeretnénk, biztos találnánk némi pár-
huzamot Grimm meséjének mondanivalójával, hiszen a kiál-
lítás témája szintén az ember és az állat kapcsolata volt, igaz 
kicsit más aspektusból. A mesehősök számkivetett, minden-
ki által ismert és kedvelt háziállatok, akik végül szerencséjük-
nek köszönhetően győzedelmeskedtek a betyárbanda fölött. A 
kiállítás „főszereplői” ezzel szemben a körülöttünk élő kettő-
négy-hat vagy akár többlábú – kedvesnek és szerethetőnek a 
legnagyobb jóindulattal sem nevezhető – állatok, azaz a kárte-
vők és azok életterünkből való kiűzése, valamint a kártevőmen-
tes állapot fenntartása volt. Mivel ebben a csatában mi, embe-
rek szeretnénk győzni és a szerencse ritkán szegődik mellénk, 
a folyamatos megújulások, a modern technológiák fontos sze-
repet játszanak az eredményes munkavégzésben.

Európa számos országából érkeztek gyártók és forgalma-
zók egyaránt, a vásárcsarnokban mintegy 80 kiállító állította 
fel standját erre a két napra. A kiállításon jól látható volt, hogy 

milyen innovatív megoldásokat fejlesztenek folyamatosan a 
szakemberek mind a rágcsáló-, mind a rovarmentesítés terü-
letén.

Sokan nagy lépéseket tettek a környezetbarát megoldások 
irányába. Több kiállító mutatott be olyan technológiákat, me-
lyek a környezeti hőmérséklet megemelésével, ezáltal vegy-
szermentesen, vagy legalábbis lényegesen kevesebb kemiká-
lia felhasználásával tudják elérni és fenntartani a kívánt, kárt-
evőmentes állapotot. Ezek a berendezések főleg, a mindenhol 
egyre nagyobb gondot okozó ágyi poloska mentesítés területén 
alkalmazhatók jó eredménnyel. 

Egyes gyártók nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy a ha-
szonállatok ne kerülhessenek kapcsolatba mérgezett rágcsá-
lókkal. Ennek érdekében olyan, főleg kültéri csapdákat fej-
lesztettek ki, melyek mérgezett csalétkek mellőzésével tudják 
garantálni a kívánt eredmény elérését. 

Az Unióban, így hazánkban is elvárt monitoring rendszerek 
területén is igen nagy előrelépések mutatkoznak. A különböző 
csapdákra szerelhető jelzőrendszerek számítógéppel való ösz-
szekapcsolása már régóta ismert a szakmában. Az okos tele-
fonok és tabletek térhódításával azonban ezen a területen is Brémai muzsikusok szobra a főtéren

Monitorozás mobil applikációval
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nagy előrelépések történtek. A letölthető applikációk nagyon 
megkönnyítik a munkát, a telefonra vagy táblagépre érkező 
azonnali üzenetek, a rágcsálók előfordulásának gyakorisága és 
azok pontos helymeghatározása gyorsabbá, ezáltal költségha-
tékonyabbá tudja tenni a munkavégzést.

A látogatók bepillantást nyerhettek abba is, hogyan alkal-
mazzák, az erre a célra külön kiképzett négylábú kedvence-
inket, a kutyákat az ágyi poloskával fertőzött területek felde-
rítésében. A kutyák gyorsabban tudják megtalálni a poloskák 
búvóhelyét, ezzel időt és nem utolsó sorban pénzt spórolva a 
szakembereknek. 

A fénycsapdákat gyártó cégek széles palettáját vonultatták 
fel a különböző berendezéseknek. A jól ismert eszközök mel-
lett sok design-berendezés is látható volt, melyek a jövőben 
biztos nagy sikerre számíthatnak, főleg a vendéglátóhelyeken, 
hiszen modern formatervezésük nem rontja majd a helyiség 
vagy akár a terasz összképét.

Mindez persze nagyon szépen hangzik, de mindenkiben fel-
merül a kérdés, mindez vajon mennyibe kerül? Sajnos nem 
tudjuk szépíteni a valóságot: itthon, a külföldi kollégákkal el-
lentétben, nem lehet olyan árakon dolgozni, hogy a fejleszté-
sek és a beruházások gyorsan megtérüljenek, mint ahogy az 
is biztos, kis időnek el kell még telnie ahhoz, hogy a megren-
delőknél a vegyszermentes kártevő mentesítés prioritást élvez-

zen az eddig használt és bevált módszerekkel szemben annyi-
ra, hogy vállalják az ezzel felmerülő esetleges többletköltsége-
ket is. 

A kiállításon hazánkat a Bábolna Bio Kft. és az IrtoTrio Kft. 
képviselte. Mindkét cég látványos, szép installációval mutat-
kozott be. 

A Bábolna Bio Kft.  „céllövöldéje” sokakat vonzott, ahol a 
kiállítás témáját szem előtt tartva, nem meglepő módon, rág-
csálók képeire lehetett gumilövedékkel lőni.  Ez a kedves öt-
let egy vidám szigetet jelentett mindenkinek, aki pár pillanat-
ra újra önfeledten játszani kívánt és persze a sikeres találatok 
után járó apró ajándékok is odacsalogatták a résztvevőket a 
szakmai megbeszélések szünetében.

A kiállítás összességében nagyon érdekes és jó hangulatú 
volt, szépen megfértek egymás mellett a hagyományos tech-
nológiák és az innovatív módszerek. Reméljük, hamarosan itt-
hon is egyre nagyobb teret hódítanak azok a modern technikai 
újítások, melyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik ezt a szin-
te véget nem érő küzdelmet a mindennapjainkat megkeserítő 
kártevők ellen. 

Vogronics Krisztina
eü.gázmester, RONIX Kft.

Ágyipoloska keresés kutyával

Bábolna Bio standja
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Képzelt riport egy….
szúnyoggal 

(Culex pipiens)

Culex pipiens szúnyog (CPSz): (Kiabál) Miért nem tudsz 
néha segíteni? Épp most adtam életet 300 gyereknek, és Te 
mást sem tudsz, csak röpködni egész éjjel.

Pest Management Professional (PMP): (Óvatosan köze-
lít egy sártócsa felé a sötét ösvényen, napnyugta után) Khm, 
khm…elnézést! Interjú időpontom van veled, de ha nem al-
kalmas…

CPSz: (Kimászik a tócsából a járdára) Oh, igen. Sajná-
lom. Pasik! Nem tudsz élni velük, jobb, ha megpróbálsz nél-
külük. Igazam van, hölgyeim? (Kórus a sötétben: 
„Ühüm” és „Jobb, ha hiszel neki”)

PMP: A mondás nem egészen így hangzik…
CPSz: De igen, ha nőstény szúnyog vagy. Szép 

hosszú életem van – néhány héttől pár hónapig, 
ha szerencsés vagyok. De a hím partnereim, há-
áát, csak egy hetük van – hála istennek, mivel, 
mondom neked, időként az idegeimre mennek!

Nőstény szúnyogok kórusa (Kórus): Ámen, 
nővérem!

PMP: Miért is?
CPSz: Hát tudod, nem csinálnak semmit! Csak 

egy kis édességet akarnak – virágnektárt, vagy 
más cukros folyadékot. Nekem kell kimerész-
kednem és madarakat vagy embereket csipked-
nem. Én kockáztatom az életemet odakint, nem 
ők! 

PMP: Nem bánod, ha odébb megyünk valaho-
vá, ahol nem ilyen nedves?

CPSz: De bánom, tudod, imádom a vizet! A vízben szület-
tem és a vízben nevelem fel az utódaim százait. 

PMP: Százait? Hány utódod van?
CPSz: Három naponta 100-300 petét rakok le. Ez rengeteg!
PMP: (kikerekedett szemekkel) És hol tartod őket?
CPSz: A vízben természetesen! Amikor éjjel lerakom a pe-

téket, összeragasztom őket. Van, aki azt mondja, úgy néznek ki 
mint egy tutaj, ahogy a víz felszínén lebegnek.

Egyformán szeretem minden gyermekemet. Nagyon jók 
hozzám, soha nem mennek túl messze attól a helytől, ahol ki-
keltek. A kis tekergőzőim, vagy lárváim 4-től 14 napig élnek a 
vízben, a zsonglőreim vagy bábjaim pedig egytől négy napig, 
attól függően mennyire hideg vagy meleg a víz. Csupán három 
napba telik, hogy bábból felnőtté váljanak. Olyan gyorsan nő-
nek, nem igaz?

PMP: Nyilvánvalóan mielőbb el akarnak húzni innen. Ez 
nem éppen szép környék. 

CPSz: Engem nem érdekel a környék, csak víz legyen. Mi jól 

érezzük magunkat tócsákban, árkokban, madárfürdetőkben, 
fa odvában, csatornákban, vödrökben, vízlevezetőkben, gye-
rekpancsolókban, virágcserépben, eltömődött esővíz csatorná-
ban, még az udvarokban heverő lim-lomban is. Bárhol, ahol 
összegyűlik a víz és ízletes alga él. Igazam van, hölgyeim?

Kórus: Igen, igen! Így igaz!
PMP: Miért nem repültök át ahhoz a gyönyörű szökőkúthoz, 

ami a város közepén van? Sokkal szebb lenne ott.
CPSz: Megőrültél? A szúnyogok nem élhetnek folyóvízben! 

Az az igazság, hogy még egy hétig sem bírnánk ki olyan helyen, 
ahol a víz cserélődik. Ezért találsz minket tócsákban és kiselej-
tezett lomokban, mint pl. az autógumi.

PMP: Aha! Szóval, ha kitakarítok az udvaron és rendszere-
sen cserélem a vizet a madárfürdetőben, nem lenne hol élne-
tek?

CPSz és Kórus: eláll a lélegzetük
PMP: Szóval, sajnálom, hogy ezt így rátok zúdítom, de nem 

vagytok nagyon népszerűek. Terjesztitek a szívférget a kutyák 
közt, a maláriát a madarak közt és a nyugat-nílusi vírust az em-
berek közt…

CPSz: Tudom, tudom. Még ha jobban is kedvelem a madara-
kat az embereknél, időnként olyan zamatosnak tűntök! De leg-
alább a zika vírust nem én terjesztem. Azért az unokatesóimat 
hibáztasd, az Aedes aegyptit és az A. albopictust – ne engem!

PMP: Szóval ezért támadtok minket?
CPSz: Egy lánynak muszáj ennie! Általában nem jövök elő 

alkonyatig, vagy amíg be nem sötétedik. De nem vagyok fé-
lénk; akár a házadba is követlek. Néha a garázsodban, a pin-
cédben, vagy a falakban futó vezetékek  réseiben tanyázok 
egész télen. De nem távolodok el messzire az otthonomtól. 

PMP: Gondolom, ezért ismernek úgy, mint háziszúnyogot?
Kórus: Eltaláltad! (CPSz mosolyog)

(A Pest Management Professional 
újság 2017 májusi számából fordította: Németh Mária)
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Képzelt riport egy….
macskabolhával  

(Ctenocephalides felis)

Macskabolha (MB): (énekel) Oh, a következő sarkon, a 
következő sarkon, a következő sarkon kaja vár rám – bumm, 
bumm, bumszli bumm, bumm, bumm, bumm.

Pest Management Professional (PMP): Bocsánat. Alkalmas 
most az idő az interjúra? 

MB: Jesszus! Éppen próbálok ráakaszkodni erre a kutyára, 
de úgy gondolom, szakíthatok rád egy kis időt.

PMP: De hát te macskabolha vagy, nem kutyabolha.
MB: (pukkadozik a nevetéstől) Hol élünk, Európában? 

Ott találod a legtöbb kutyabolhát. Mi, macskabolhák egész 
Észak-Amerikában ott vagyunk – macskákon és kutyákon egy-
aránt.

PMP: És embereken.
MB: Ez szamárság, csak akkor, ha nem találunk szőrösebb 

házigazdát. Amikor éppen tojásokat rakunk, így vagy úgy, de 
meg kell szereznünk a véradagunkat. 

PMP: Nem akarlak bámulni, de a fizikumod…hűha! Csak 2 
mm hosszú vagy, de átkozottul lapos! 

MB: Egyem a szíved. Akkor kellene látnod, amikor degeszre 
tömöm magam! Kövér leszek, mint egy kullancs! De általában 
vékony vagyok, mint a nád, mert ez megkönnyíti a mozgást a 
hajban és szőrben. A hátsó lábaim szupererősek, ugyanebből a 
célból. Nem akarok hencegni, de tudtad, hogy kb. 18 centi ma-
gasra és 33 cm hosszan tudok ugrani? És még csak edzenem 
sem kell hozzá, így születtem. Jó, peteként születtem, aztán pe-
téből lárva, lárvából báb leszek…

PMP: Ha már a petékről beszélünk, tudom, hogy szinte le-
hetetlen észrevenni, amikor a háziállat szőréről lepottyannak 
a földre.

MB: Ühüm. Fű, macska/kutya, ágy, szőnyeg – csak arra van 
szükségünk, hogy valami finom, puhára essünk, aztán ott ta-
nyázunk, amíg lárva lesz belőlünk.

PMP: És amikor lárvák lesztek, rendelkezésetekre áll vala-
mi élelem?

MB: Még szép, öcsém! Ilyenkor a fő élelemforrásunk a bol-
hakaki.

PMP: Megismételnéd?
MB: (sóhajt erre a tudatlanságra) A felnőtt macskabolhák 

száraz széklete, ami lehullik a háziállatról. Mint az égből le-
pottyanó manna. Lárvakorunktól egészen addig táplál minket, 
amíg eljön az idő, hogy megszőjük a selyemgubóinkat. 

PMP: Mint a lepkegubó?
MB: Neeeem, annál sokkal jobb! A macskabolha gubók kí-

vülről ragadósak, így a kosz és apró törmelékek rátapadnak, 
álcázva minket, amíg átalakulunk bábbá. Ó, azok voltak a szép 
napok – 20-60 nap mielőtt felnőtté válunk. A várakozásban is 

nagyok vagyunk. Egyszer az unokatestvéreim bábjai ottmarad-
tak egy házban, ahonnan elköltöztek a tulajdonosok. A ház hó-
napokig üres volt, és ők egyszerűen átszundították ezt az időt, 
amíg az új tulajdonosok megérkeztek. De amint kiszagolták 
a széndioxidot, megérezték a testekből kisugárzó meleget, az 
emberek és kedvenceik mozgásának vibrációját, juhuuuuuuu! 
Tudták, hogy itt az idő kikecmeregni a gubókból, és jöhet a 
buli!

PMP: Jól hangzik. De a fajod kissé veszélyes, mivel átviheti 
a pestist, a rágcsálók által terjesztett tífuszt és galandférgeket 
az emberekre.

MB: (elutasítóan legyint) Pfff…a kockázat kicsi. Nem kell 
izgulni.

PMP: Mi a helyzet az allergiára és a kiütésekre vonatkozó 
vádakkal?

MB: Most megfogtál. De az utóbbi években elég keményen 
visszavágtok. Van az az izé, amit a kutyák meg a cicák hátá-
ra raktok, hogy sterilizáljatok minket (beleborzong). Időnként 
szakemberekkel találkozunk, akik porszívókkal, sőt, permete-
zőkkel jönnek. Amikor látjuk, hogy jönnek, nem marad más, 
mint olajra lépni. És amikor ezek az emberek azt mondják a la-
kóknak, hogy fürdessék meg a kedvenceiket meleg vízben (szo-
morúan csóválja a fejét), hát, akkor olyan idegesek leszünk, 
mint egy hosszú farkú macska a hintaszékekkel teli szobában. 

PMP: Bár tudnám, hogy milyen célt szolgáltok az ökosziszté-
mában, azon kívül, hogy kártevők vagytok.

MB: (vonogatja a vállát) Azt mondják, élelemforrásként 
szolgálunk a madaraknak és hasonlóknak. Meg ahogy az én 
nagyanyám – aki egy szent volt – szokta mondani: „Ésszerű 
mennyiségű bolha jót tesz a kutyának – így nem tűnődik azon, 
milyen is kutyának lenni.”

PMP: Egy pillanat, ez egy idézet Edward Noyes Westcott 
David Harum: egy amerikai élet története című könyvéből.

MB: (döbbenten) A francba! Na most már elég!

(A Pest Management Professional 
újság 2017 júniusi számából fordította: Németh Mária)
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mypmp.net – 2017. július 13.

New York 32 millió dolláros rágcsálóirtási terve
2017. július 12-én New York polgármestere, Bill de Blasio bejelen-

tette, hogy 32 millió USD-t fordítanak a városi patkánynépesség csök-
kentésére, amely a város három leginkább fertőzött részeire irányul: a 
Grand Concourse területére, Chinatown/East Village/Lower East Side 
területére, valamint a Bushwick/Bedford-Stuyvesant területére. 70 
%-kal kívánják csökkenteni a patkánynépességet azáltal, hogy mini-
malizálják az élelemforrásokat és az élőhelyeket. Ezt a következőkkel 
kívánják elérni:

• új hulladékkezelési törvényt alkotnak
• új szemétkonténereket vásárolnak
• a földes pincéket lebetonoztatják

Előrelépések a modern ágyi poloska 
biológiájában és kezelésében

(Szerkesztők: Stephen L. Doggett, Dini M. Miller és 
Chow-Yang Lee – Wiley Blackwell 2018)

Usinger Cimicidae monográfiájának 
1966-os publikálása óta a fenti címmel 
jelent meg az első olyan tudományos 
könyv, amely az ágyi poloskákkal foglal-
kozik.

Az angol nyelvű, mintegy 450 oldalas 
könyv 46 fejezetből és nyolc fő részből 
áll, amelyek a következők: 

• az ágyi poloska története 
• globális „feltámadása” 
• az ágyi poloska hatásai 
• biológiája 
• kezelése
• speciális helyzetek kezelése
• törvényi szabályozása
• jövője.

Az ágyi poloska jövője című részben 
a szerzők, Chow-Yang Lee és Stephen 
L. Doggett úgy vélik, kicsi annak a való-
színűsége, hogy az ágyi poloska fenyege-
tettség hamarosan mérséklődne. Az elő-
rejelzések szerint a legtöbb országban 

a helyzet valójában csak rosz-
szabbra fordul majd. Az USA-
ban Curl (2016) úgy becsülte, 
hogy 2015-ben az ágyi poloská-
val kapcsolatos 815.000 keze-
lésből származó bevétel mint-
egy 573.2 millió USD-t (140 
milliárd Ft-ot) tett ki. 2016-ra 
ez a szám 11,4 %-kal (907.875 
kezelés) nőtt, a bevétel pedig 
611.2 millió USD (majdnem 
153 milliárd Ft) volt. 2020-ra 
ez vélhetően 1 milliárd USD 
(azaz 253 milliárd Ft) fölé 
emelkedik.

Az Egyesült Királyságban és 
Németországban sem jobb a 
helyzet: előbbiben 4,7 %-os, az 
utóbbiban pedig még ennél is 
magasabb, 5,2 %-os éves növe-
kedési arányt jósolnak. Így a je-
lek szerint az ágyi poloska még 
gyakoribbá válik a társadalom-
ban. 

• gyakrabb szemétszállítás és 8 fő felvétele a patkánymentesítő 
csapatba

• az érintett területeken lévő magánházakat is átvizsgálják, hogy 
beazonosítsák azokat a körülményeket, amelyek kedveznek a 
patkányoknak, és elrendelik, hogy azokat a tulajdonosok szün-
tessék meg

MTI – 2017. augusztus 03.

Óbudai horrorpékséget zárt be azonnali 
hatállyal a Nébih 

Súlyos higiéniai problémák miatt azonnal bezáratott egy budapes-
ti, III. kerületi pékséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. 
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A helyszíni ellenőrzésen csaknem 60 kilogramm, nem nyomon követ-
hető élelmiszer alapanyagot vontak ki a forgalomból, az ügyben több 
százezer forintos bírság várható.

A sütőüzem csak a hiányosságok felszámolása és az újabb hatósági 
ellenőrzés után folytathatja a tevékenységét.

Az ellenőrzés szerint a sütőüzem gazdasági folyosóján hiányos, téglá-
kig lekopott vakolattal, a technológiai helyiségekben töredezett csem-
pével szembesültek az ellenőrök.

A gépek, berendezések rozsdásak, takarítatlanok voltak, a gépzsír-
ral erősen szennyezett zsemleosztó például a terméket is szennyezte.

A dagasztó-sütő helyiség pergő mennyezete a készáru minőségét 
veszélyeztette, az ugyanitt található mosdókagylóból nyitott vödörbe 
folyt a szennyvíz.

A pékség több helyiségében penész és pókháló fedte a falakat, illet-
ve a padozatot, az adalékanyag raktárban, a dagasztó-sütő, valamint a 
zsemlekészítő süteményes helyiségben rovarokat, illetve rágcsáló ürü-
léket és egereket láttak az ellenőrök - olvasható a közleményben.

hvg.hu – 2017. augusztus 28.

Patkány miatt szakadt le az álmennyezet a 
Merényi Kórházban 

Több dolgozó állította, hogy hiába látják a rágcsálókat hónapok óta, 
a kórház vezetése nem tett eddig semmit.

Patkányok miatt beszakadt a Merényi Gusztáv Kórház pszichiátriájá-
nak egyik álmennyezete, az egyik állat ráesett egy ápolóra az ebédlő-
ben - számolt be az RTL Híradója.

A kórház egyik dolgozója azt mondta, hónapok óta vannak patká-
nyok az épületben, de a vezetőség nem tett eddig semmit. Kollégái 
rettegnek az eset óta, patkánytól származó vizelet és ürülék szaga ter-
jeng az osztályon.

A rejtettkamerás felvételeken jól látszik, hogy az álmennyezet sok 
helyen repedezett, foltos. Volt, aki állította, nemcsak patkányok van-
nak, hanem tetvek is.

Az RTL Híradója megkereste az ügyben a kórház fenntartóját az Em-
mit is. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közleményében azt írta, 
az egyik ápoló egy kisméretű állatot észlelt, de tagadták, hogy az ál-
mennyezet leszakadt volna. Az intézményben elrendelték a rágcsáló-
irtást.

International Pest Control – 2017. szeptember/október

UK: Ázsiai óriás lódarazsak támadtak a drónra 
A tűzoltóság drónját akkor támadták meg a darazsak, amikor az 

megpróbálta felderíteni fészküket. A Jersey-i Környezetvédelmi Hivatal 
munkatársai infravörös és nagy felbontású kamerával próbálták a fész-
ket szemügyre venni. A propellerek hangjára a darazsak kirajzottak és 
mérget fecskendeztek a drónra. Ez volt az első nagyobb „másodlagos 
fészek”, amit a Csatorna Szigeteken találtak. A fészek – amelyben becs-
lések szerint mintegy 6.000 darázs volt – egy fán, kb. 18 méter magas-
ságban volt. Bob Hogge, a Jersey Méhtartók Egyesületétől úgy nyilat-
kozott: „Létfontosságú, hogy a következő néhány hét alatt eltávolítsuk 
a fészket, még azelőtt, hogy a királynők felbukkannának. Kb. 200 ki-
rálynő található minden fészekben, és ha egyszer kirajzanak és páro-
sodnak, elvesznek a szemünk elől. És ha mindegyik egy olyan fészket 
alapít, mint ez itt, rövidesen ellepik a szigetet.” 

Pest Management Professional – 2017. decemberi szám

Az EPA (az amerikai Környezetvédelmi Hatóság) 
jóváhagyta Wolbachia-val fertőzött szúnyogok 

használatát 20 államban 
2017. november 3-án az EPA egy új, ZAP Males® nevű szúnyogir-

tószert (biopeszticid) jegyzett be, amely a MosquitoMate Inc. terméke, 
és amellyel  csökkenthető a helyi ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopic-
tus) szúnyogpopuláció, amely számos, jelentős emberi egészségre ve-
szélyes betegséget terjeszthet, köztük a Zika vírust.

A ZAP Males® élő hím szúnyogok, amelyek a Wolbachia baktérium 
egy bizonyos törzsével, a ZAP-törzzsel fertőzöttek. Ezek a fertőzött hím 
szúnyogok párosodnak a nőstényekkel, amelyek életképtelen utódo-
kat hoznak a világra. A ZAP Males® folyamatos kibocsátásával a he-
lyi Aedes albopictus populációk csökkenést mutatnak – nyilatkozta az 
EPA. A Wolbachia a természetben előforduló baktérium, amely gyak-
ran megtalálható a legtöbb rovarfajban.

Ez a regisztráció lehetővé teszi a MosquitoMate, Inc. számára, hogy 
öt éven keresztül eladja a Wolbachia által fertőzött hím szúnyogokat 
Washington DC-ben, továbbá a következő államokban: Kalifornia, 
Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Ma-
ine, Maryland, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Nevada, New 
York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont és Nyu-
gat-Virginia. 

Népszava – 2018. január 17.

A pestist az ember terjesztette 
Az ember terjesztette a fekete halált Európában a 14. század kö-

zepén, nem a patkányok voltak a fő felelősei a földrészt sújtó egykori 
bubópestis-járványok első hullámának – állítják a kutatók. Az Ázsiá-
ból eredő pestis 1347-ben érkezett Európába. Úgy tartják, hogy a kór 
a házi patkányok révén vetette meg a lábát Európában és az újabb és 
újabb kitörések akkor következtek be, amikor a fertőzött rágcsálókon 
lévő bolhák átkerültek az emberekre – írta a BBC News. Az Oslói Egye-
tem és a Ferrarai Egyetem kutatói szerint azonban az első hullám, a fe-
kete halál néven emlegetett járvány, amely 1347 és 1351 között mint-
egy 25 millió emberrel - a földrész lakosságának több mint egyharma-
dával - végzett Európában, sokkal inkább "az emberen lévő bolhák és 
tetvek számlájára írható".

"Kilenc európai városnak a járványok okozta halálozásairól vannak 
adatainak" –  mondta Nils Stenseth, az Oslói Egyetem munkatársa, 
hozzátéve, hogy ezek alapján el tudták készíteni a járvány terjedésé-
nek számítógépes modelljét az egyes városokra lebontva. A szakembe-
rek ezután modellezték a járványkitörést a városokban és megnézték, 
hogy miként mozog a betegség, ha patkányok vagy ha az embereken 
és a ruháikon lévő bolhák és tetvek terjesztik, valamint, ha levegő út-
ján terjed. A vizsgált kilenc városból hétnél a "humán parazita modell" 
illeszkedett a legjobban a járvány terjedési mintázatához mind a sebes-
ség, mind a betegek számának tekintetében.

A 19. századot követően a pestis eltűnt Európából, a világ más része-
in azonban a mai napig újra és újra felüti a fejét. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) szerint 2010 és 2015 között 3248 esetet jelentettek 
világszerte, ezek közül 584 volt halálos kimenetelű.

Stenseth szerint a tanulmány eredményei azt sugallják, hogy a jövő-
beli járványkitörések megelőzésének leghatékonyabb módja a higiéni-
ai előírások betartása és betegség esetén a lehető legkevesebb ember-
rel való érintkezés.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

2018. március 25-29.  4th International Biocidal Congress
  Susesi Luxury Resort Hotel, Antalya, Törökország
  www.biyosidal2018.org

2018. május 8-11.  Interzoo
  Nürnberg, Németország
  https://www.interzoo.com/en/exhibition-info

2018. május 14-16.  13th Conference of Disinfection and Pest Control
  Podebrady, Cseh Köztáraság
  Dr. V. Rupeš: vrupes@gmail.com

2018. május 21-25.  13th Slovak and Czech Parasitological Days
  „Parasites in the Heart of Europe 2”
  Košice, Slovakia, Congress Hotel Centrum
  http://conpro.saske.sk/paradni2018/

2018. június 4-6.  2018 Global Summit of Pest Management 
  Services for food safety and public health
  Hotel Cascais Mireagem, Cascais, Portugália
  https://npmapestworld.org/education-events/upcoming   
  -events/2018-global-summit-for-pest-management-services/

2018. szeptember 3-7.  6th International Conference on Rodent Biology  
  and Management and 16th Rodens et Spatium
  Potsdam, Németország
  https://rodents2018.org/

2018. október 23-26.  PestWorld 2018
  Orlando, Florida, US
  https://npmapestworld.org/education-events/industry-calen 
  dar-of-events/pestworld-20181/

2018. november 14-16.  Parasitec 2018
  Párizs, Franciaország
  http://france.parasitec.org/en/


