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Ahogyan a cikk címe is jelzi, a hazai kártevőirtó szakma is-
mét otthont ad egy rangos nemzetközi kártevőirtással foglal-
kozó rendezvénynek. 

Ha visszatekintünk a hazai rendezvények sorába beilleszke-
dő nemzetközi rendezvényekre, akkor joggal lehet büszke a 
MaKOSZ a „külpolitikája” során elért nemzetközi sikerekre. 
1995-ben került sor az első olyan rendezvényre – amelynek a 
Stefániai úti Tisztiház adott otthont – ahol külföldi kiállítók is 
megjelentek. Ehhez a rendezvényhez kapcsolódóan a CEPA 
(Európai Kártevőirtó Szövetségek Konföderációja) – miután 
1994. február 24-én a MaKOSZ tagja lett – vezetősége Buda-
pesten tartotta éves közgyűlését. Az elsőt követte a második, 
majd a harmadik, negyedik…. és így tovább: 

1999-ben Siófokon került megrendezésre az International 
BudaPest Control Conference and Exhibition, amely az első 
igazi megmérettetés volt. Elmondhatom őszintén, ez alapozta 
meg a Szövetség hírnevét a nemzetközi színtéren. 

2005-ben került sor Budapesten az 5. European Vertebrate 
Pest Management Conference (5EVPMC) konferenciára. 
Ezen a rendezvényen a gerinces kártevőkre tevődött a 
hangsúly.

Három évvel később, 2008-ban a világ minden tájáról jöt-
tek a kártevőirtással foglalkozó szakemberek a 6. Interna-
tional Conference on Urban Pests, a 6ICUP-ra, amely vi-
lágviszonylatban is a legrangosabb kártevőirtással foglalko-
zó elméleti szakkonferencia. Ezen a konferencián inkább az 
elméleti szakemberek vitatták meg a védekezés lehetősége-
it, így a gyakorlati szakemberek a jövőbe tekinthettek be ez-
által.

2010-ben Budapest adott otthont az EUROPEST rendez-
vénynek.  

És végül 2011-ben Budapestre sikerült hozni a 6th European 
Mosquito Control Association Workshop-ját (6EMCA), ame-
lyen a szúnyogokról esett leginkább szó. A kemikáliák háttér-
beszorulása volt a fő téma. Hazai szinten ez irányú előrelépés-
ről aligha beszélhetünk….  

És most 2019-ben ismét – a kártevőirtó tevékenységgel kap-
csolatban – fontos nemzetközi eseménynek lehetünk tanúi, 
résztvevői. 

Közel kétéves tárgyalás előzte meg ennek a rendezvénynek 
budapesti létjogosultságát. Talán sokan nem is tudják, hogy a 
több mint tíz éve életre hívott PARASITEC Pest Control & 
Public Health Exhibition megerősítette elismertségét az euró-
pai és a világ kártevőirtással foglalkozó rendezvényeinek sorá-
ban. A kiállítás menetrendje – az ötlet „gazdáinak” elképzelé-
se alapján –  szerint kétévente Párizsban, kétévente pedig min-
dig más-más európai helyszínen rendezik meg. Eddig Madrid-
ban, Casablancában, Al  Djajaîrban, Bukaresten és Isztambul-
ban került sor erre a rangos eseményre. A legutóbbi, 2018-as 
rendezvény Párizsban volt.  

Most pedig 2019. május 9-10-én kerül megrendezésre a bu-
dapesti HungExpo területén a Parasitec kiállítás és konferen-
cia. Ez az esemény alkalmat ad a gyártók, a szállítók, a kárt-
evőirtással foglalkozó szakemberek, a tudósok és a hatósági 
döntéshozók számára, hogy megismerjék és megosszák a köz-
egészségügyi kártevőirtással kapcsolatos legújabb technikai 
megoldásokat, ötleteiket, tapasztalataikat. A látogatók meg-
ismerhetik az új trendeket és irányokat, amelyek egyre inkább 
az élelmiszerek biztonságát, a kemikália mentes védekezést 
preferálják. 

A rendezvény előadásait – mint ahogy az eddig minden, álta-
lunk rendezett nemzetközi konferencián is volt – magyar nyel-
vű szinkrontolmácsolással tesszük a hazai látogatók számára 
érthetővé.

A rendezvény látogatása díjtalan, de előzetes regisztráció 
szükséges. Ezúton is kérem a hazai szakember gárdát, ragadja 
meg az alkalmat, hogy minél nagyobb létszámban látogassanak 
ki a rendezvény helyszínére.

Vogronics László
RONIX Kft. 

MaKOSZ főtitkár  
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A XXVIII. Országos Konferencia Inárcson, a Bodrogi 
Kúria Wellness Hotelben, 2018. október 16-17-18-án került 
megrendezésre. A mintegy 100 résztvevő 13 magyar és 3 kül-
földi előadót hallgatott meg. A három külföldi előadás egyi-
ke az Európában jelen lévő invazív hangyákkal (Gérard Cu-
endet – Svájci Kártevőirtó Szövetség), a másik az UV légy-
csapdák fejlődésével (Frederic Hurstel), míg a harmadik a 
Bluefume termék (Michal Mošner - Draslovka) bemutatásá-
val foglalkozott. 

A tavaly megjelent, az egészségügyi 
kártevőirtószerekkel, valamint gázosító 
szerekkel végzett tevékenység szabályairól 
szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet-
tel kapcsolatban a MaKOSZ és a MEGE 
közös előadást tartott – amit Dr. Bajomi 
Dániel adott elő – „Mi történt az egész-
ségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint 
gázosító szerekkel végzett tevékenység 
szabályairól szóló 16/217. (VIII. 7.) EMMI 
rendelet megjelenése óta?” címmel. 2019. 
januárjában az előadás alapján elkészült 
és az EMMI részére benyújtásra került a 
módosításra vonatkozó előterjesztés is. A 
MEGE elnöke, Vranesics Csaba „Hely és 

helyzet. Látlelet a hazai kártevők elleni védekezésről” tar-
tott igen érdekes előadást.

A közelmúltban a magyar média által gyakran „teríték-
re kerülő” Nyugat-Nílusi lázhoz kapcsolódott Dr. Kemene-
si Gábor és Dr. Kurucz Kornélia (Pécsi Tudományegyetem 
Szentágothai János Kutatóközpont) előadása „A Nyugat-Ní-
lusi láz 2018-ban, az inváziós fajok térnyerése és a lárvairtás 
fontosságának kapcsolata: egy komplex probléma megérté-
se” címmel. 

Dr. Vashegyi Ildikó (Bábolna Bio Kft.) 
előadása „Rágcsálóirtó szerek fejlődése – 
történeti áttekintés és jelenkori kihívások” 
címmel valóban átfogó képet adott a témá-
ról, az ókortól napjainkig.

Gérard Cuendet invazív hangyákkal fog-
lalkozó előadását, a Dr. Kemenesi Gábor és 
Dr. Kurucz Kornélia szerzőpáros, valamint 
Dr. Vashegyi Ildikó előadásait jelen újsá-
gunkban olvashatják.

Németh Mária
(MaKOSZ)

A MAGYAR KÁRTEVŐIRTÓK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 

XXVIII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
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A szúnyogok által terjesztett kórokozók térnyerése világ-
szerte komoly közegészségügyi kihívást jelent és a globalizá-
ciós hatásoknak köszönhetően egyre nagyobb mértékű prob-
léma. Jó példa erre az elmúlt években az olaszországi Chi-
kungunya járvány vagy a jelenleg is zajló Zika vírus járvány 
Közép- és Dél-Amerikában. Európában az elmúlt évtizedek 
során számos új betegségterjesztő szúnyogfaj (Aedes albopic-
tus – Ázsiai tigrisszúnyog, Aedes japonicus – Ázsiai bozótszú-
nyog, Aedes koreicus – Koreai szúnyog, valamint korábban az 
Aedes aegypti – Egyiptomi csípőszúnyog) telepedett meg. Erre 
alapozva több esetben is lokális járványok alakultak ki egzoti-
kus-behurcolt vírusok megjelenésével (pl: Chikungunya vírus, 
Dengue vírus).

Magyarország is jelentős mértékben érintett, hiszen a nyu-
gat-nílusi láz vírusának megjelenése óta mára már minden év-
ben előfordultak humán megbetegedések (2018. szeptember 
24-ig 167 megbetegedés és 4 haláleset történt az Európai Jár-
ványügyi Központ – ECDC – adatai szerint), és további rend-
kívül kockázatos vírusok megjelenése is ismert (pl: Usutu ví-
rus). A nyugat-nílusi vírus esetében nem elhanyagolhatóak 
az állategészségügyi megbetegedések sem, melyek idén több 
nagy értékű lovat is érintettek, ezáltal komoly gazdasági káro-
kat okozva (szeptember 13-ig 16 esetet regisztrált az ECDC). 

A magyarországi szúnyogállomány fogékonysága ezekre az 
egzotikus kórokozó vírusokra csak részben ismert, de bizonyos 
fajok esetében bizonyítást nyert. A trópusi területekről behur-
colt invazív szúnyogfajok betegségterjesztő képessége azonban 
igen jól ismert és rendkívül komoly kockázatot jelent. 

Hazánkból eddig három invazív szúnyogfaj (Aedes albopic-
tus, Aedes japonicus, Aedes koreicus) került leírásra, melyek kö-
zül az Aedes koreicus (Koreai szúnyog) tartós megtelepedésére 
bizonyíték van, Pécs területéről. Sajnos forráshiány miatt a ré-
gió nagyobb léptékű felmérése még nem történt meg a faj ter-
jedésének pontos megállapítása céljából. Az Aedes albopictus 
és az Aedes japonicus befogása az elmúlt évek során rendsze-
resen megtörtént. Magyarországon a célt szolgáló monitoring 
rendszer is sajnos forráshiánnyal küzd, ezért a pontos adatokat 
nehéz megismerni, a kockázat részletes felmérésére és a keze-
lési tervek kidolgozására így nehezen adódik lehetőség. Le kell 

azonban szögezni, hogy ezen invazív szúnyogfajok meghonoso-
dása az első nagy lépés az új betegségek megjelenése és terje-
dése felé, de kiválthatja a már jelenlévő kórokozók intenzívebb 
terjedését is.

A járványos megbetegedések megjelenésének megakadá-
lyozására a leghatékonyabb módszer a kórokozókat terjesz-
tő szúnyogok állományának gyérítése, irtása. Megfelelő mo-
nitoring és irtási rendszerrel jelentős költségmegóvás érhe-
tő el és megelőzhetőek a közegészségügyi problémát okozó 
helyzetek.

Figyelembe véve, hogy az Európai Biocid Rendelet életbe-
lépése miatt jelentősen csökkent a kifejlett szúnyogok irtásá-
ra alkalmas irtószerek választéka, illetve, hogy több uniós ál-
lamban betiltásra került a légi permetezéssel végzett kémiai 
rovarirtás, a kifejlett szúnyog egyedek légi kémiai módszerrel 
történő gyérítéséről csak közegészségügyileg jelentős esemé-
nyek során lehetne szó. Azért is, mert a légipermetezéssel vég-
zett szúnyoggyérítés során sok más rovar is elpusztul. Hazánk-
ban azonnal szükséges lenne a szelektív, csak szúnyoglárvák-
ra ható  Bti-toxin, vagy az IGR fejlődésgátló alapú, biológiai 
szúnyoglárva gyérítés széleskörű bevezetésének előkészítése, 
illetve végzése.

A fentiek miatt, a saját és a nemzetközi tudományos adatok-
ra alapozott véleményünk szerint, a Magyarországon jelenleg 
folytatott szúnyoggyérítési gyakorlat, amely 98 %-ban légi és 
földi permetezéssel végzett kémiai imágó irtás, alkalmatlan a 
szúnyogok elleni hatékony védekezés megvalósítására. Szük-
séges lenne az integrált szúnyoggyérítési stratégia azonnali 
bevezetése, amely a következő: 

• Lakossági figyelemfelhívás és aktivitás a lárvatenyészhe-
lyek csökkentése és az inváziós szúnyogfajok terjedésé-
nek visszafogása érdekében.

• Lárvagyérítés bevezetése kis-, közép- és nagy léptékben 
egyaránt. Ez a technológia a nyugati országokban kiváló 
hatékonysággal működik.

• Folyamatos, országos monitorozó tevékenység végzése az 
előbb ismertetett stratégia alapjául.

A Magyar Kártevőirtók
Országos Szövetsége (MaKOSZ),

illetve tagszövetsége, a Magyar Szúnyogirtók 
Országos Szövetsége (MaSZOSZ)

Állásfoglalása a magyarországi
csípőszúnyog irtással kapcsolatban
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 Az ismertetett stratégia hatékony megelőzése lehet az olyan 
közegészségügyi eseményeknek, mint a Nyugat Nílusi láz víru-
sának idei térnyerése és egyéb potenciálisan behurcolható tró-
pusi eredetű betegségek meghonosodásának is.

A Magyar Parazitológusok Társasága Elnöksége 1991-ben 
megjelentetett állásfoglalásában már felhívta a figyelmet, hogy 
a hatékony szúnyogirtás érdekében a lárvákat kell elpusztítani 
és nem a kifejlett egyedeket (imágókat).

A szúnyogok elleni védekezés korszerű, környezetbarát 
módszertana, az applikációk, a kezelési tervek és a javasolt 
vészhelyzeti protokollok mind elérhetőek az Egészségügyi Vi-

lágszervezet (WHO) és az Európai Szúnyoggyérítők Szövetsé-
ge (EMCA) közös kiadványában (Guidelines for the Control 
of Mosquitoes of Public Health Importance in Europe – 2013)

2018. október 17.

Dr. Bajomi Dániel Kőszegi Dániel
MaKOSZ elnök MaSZOSZ elnök

Dr. Kemenesi Gábor
Virológus

Pécsi Tudományegyetem
Szentágothai János Kutatóközpont

BEMUTATJUK A MAKOSZ 
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÚJ TAGJAIT
2018. október 17-én, az inárcsi Bodrogi Wellness Kúriában 

megtartott Közgyűlésünkön megtörtént a MaKOSZ Választ-
mányának, illetve vezetőségének megválasztása.

A Választmány tagjai a következők:
• Dr. Bajomi Dániel, elnök
• Vogronics László, főtitkár
• Bélai Gyula, az Ellenőrző Bizottság elnöke
• Hekeli Valéria, az Etikai Bizottság elnöke
• Kőszegi Dániel, a MaSZOSZ elnöke
• Németh Tibor
• Papp György
• Szalai László
• Perger Zoltán (új tag)
• Dr. Sallay Andrea (új tag)
• Ifj. Varga Zsolt (új tag)

Perger Zoltán 1972-ben szüle-
tett. Állattenyésztő és állategész-
ségügyi technikusként végzett 
Mátészalkán, 1992-ben. 1995-ben 
Hódmezővásárhelyen agrármér-
nöki, 1998-ban Kaposváron ag-
rármérnök (állattenyésztő) dip-
lomát szerzett. 1999-ben a Zala-
egerszegi Számviteli Főiskolán a 
szakközgazdász diplomát is meg-
kapta. 1998 óta az állattenyész-
tésben dolgozik. Első munkahe-
lye a Tiszántúli Sertéstenyésztő Kft. volt. 2001-ben került a 
Baromfi Coop Kft-hez ahol jelenleg is dolgozik, mint szol-
gáltatási üzletág vezető. 2008-ban szerezte meg az Egészség-
ügyi gázmesteri képesítést. Azóta a munkájához tartozik töb-

bek között a Master Good cégcsoport telephelyeinek kárte-
vőmentesítése, de az állattartó telepek fertőtlenítési munkáit 
is ő szervezi. 2009 óta a MAKOSZ tagja.

Dr. Sallay Andrea 1975-
ben született. Állator-
vos, biológia-kémia sza-
kos középiskolai tanár, ba-
romfi-egészségügyi szakál-
latorvos és egészségügyi 
gázmester képesítésekkel 
rendelkezik. Rövid, de érde-
kes és hasznos élelmiszer-hi-
giéniai kitérőt követően a 
nádudvari székhelyű Nagisz 
Zrt-nél helyezkedett el. Ab-
ban az időszakban, amikor a 
szülőpár tyúk és pulyka ága-
zat szalmonella mentesítési 
programjának és járványvédelmi rendszerének a kidolgozá-
sa volt a feladata, terelődött a figyelme a kártevők elleni vé-
dekezés fontosságára. Munkahelye támogatta elképzelését, 
hogy a szárnyas ágazatokban saját, szakképzett csapattal vé-
gezzék ezt a munkát.

Jelenleg a húshibrid szülőpár tyúk állományok és a derecs-
kei keltető állat-egészségügyi felügyelete, a kártevők elleni vé-
dekezési rendszer kidolgozása és szakmai irányítása tartozik a 
feladatai közé.

Részt vesz az egészségügyi kártevőirtó szakképzésben
„A kártevők biológiája és a védekezés lehetőségei” című tan-
tárgyblokk oktatójaként. 2016. óta tagja a MaKOSZ-nak.
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ifj. Varga Zsolt 1992-ben 
született, Debrecenben. Édes-
apja, Varga Zsolt Antal jó-
voltából – aki lassan negyven 
éve a szakma egyik megha-
tározó alakja –, már gyerek-
korában megismerkedett a 
kártevőírtással, és gimnáziu-
mi éveiben a nyári szünetek-
ben a szakmában “dolgozott”, 
segítette édesapja munkáját.
2011-ben a Debreceni Egye-
tem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumában érettségizett, majd tanulmányait a Deb-
receni Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatta, ahol 
közgazdász diplomát szerzett. Tanulmányai ideje alatt is 
aktívan részt vett a vállalkozás mindennapjaiban. 2014-ben 
elvégezte az egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanfo-
lyamot, majd 2015-ben megszerezte az egészségügyi gáz-
mesteri bizonyítványt is. 2016-ban befejezte a Debreceni 
Egyetemen folytatott tanulmányait és megszerezte dip-
lomáját a közgazdász gazdálkodási és menedzsment sza-
kon (üzletvitel és szervezés specializáción). 2017 január-
jától teljes értékű tagja az Agrárius Kft. csapatának, mint 
egészségügyi gázmester, illetve szakmai vezetőként is te-
vékenykedik.

MIT JELENT AZ “INVAZÍV FAJOK” ELNEVEZÉS?
Invazívnak nevezünk minden olyan állat- vagy növényfajt, 

amely képes az eredeti élőhelyétől eltérő élőhelyen megtele-
pedni. Az ilyen elterjedés okait a következőkkel lehet magya-
rázni:

• az új környezeti feltételek (igen gyakran az ember által 
módosított környezet), 

• az élőlények közötti versengés hiánya, 
• a specifikus ragadozók / élősködők hiánya.

Általában viselkedésbeli változással jelenik meg.
A Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (Internatio-

nal Union for Conservation of Nature – IUCN) Invazív Fa-
jok Speciális Csoportjának (Invasive Species Specialist Group 
– ISSG) meghatározása szerint: “invazív az olyan faj, amely – 
egy új földrajzi régióban történő megtelepedését követően – a 
gazdaság, a közegészségügy és/vagy a biodiverzitás tekinteté-
ben kártevőnek tekintendő”

A HANGYÁK TÁRSAS ROVAROK
Egy kártevőirtó szakembernek tisztában kell lennie azzal, 

hogy a hangyák társas rovarok és ezért irtásuk nehézkes. Egy 
kolóniában egy vagy több királynő is lehet, amelyek sokáig 
(rendszerint több évig) élnek. A fészkeken belül vagy azon kí-
vül párosodnak. A meg nem termékenyített királynő hímeket 
hoz létre, amelyek később megtermékenyíthetik őt.

Nem lehetséges a teljes irtás abban az esetben, ha egy vagy 
több királynő életben marad vagy nem kerül sterilizálásra. A 

rovarirtó szer permetezés önmagában hatástalan. A királynők 
eléréséhez olyan csalétket kell alkalmazni, amely a dolgozókat 
nem, vagy csak lassan pusztítja el.

AZ INVAZÍV HANGYÁK JELLEMZŐI
• Sok királynő egy kolónián belül 
• A “kolóniák“ közötti konfliktus hiánya azzal jár, hogy 

nincs fajon belüli versengés. Hiányzik az agresszivitás
• A kolóniák „sarjadzással”, a királynők és néhány dolgo-

zó rövid távolságra történő elvándorlásával, vagy ember 
által történő átvitel útján növekednek : 20 dolgozó és egy 
kis fészekalj/tenyészet elegendő egy új kolónia létrejötté-
hez! 

• A kolóniák hatalmasak lehetnek
• A dolgozók kistestűek
• Fészken belül történik a párosodás (nincs nászrepülés);

a fiatal királynők a kolóniában maradnak
• A táplálékszerzés nem célzott 

AZ INVAZÍV HANGYÁK NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEI
Szabadban:
• A biodiverzitás csökken – számos ízeltlábú faj eltűnik
• Az egyenesszárnyúak (levéltetvek…) elszaporodnak
• A terményekben károkat okoznak
• Az emberek számára kellemetlenséget okoznak

Invazív hangyák Európában:
az okozott károk és lehetséges irtásuk

(Az előadás 2018. október 17-én,
a MaKOSZ XXVIII. Országos Konferenciáján,

Inárcson hangzott el)
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Zárt térben:
• Az emberek számára kellemetlenséget okoznak (nehéz 

együttélés …)
• Strukturális károkat okoznak – például az elektromos 

szerelvényekben

INVAZÍV HANGYAFAJOK EURÓPÁBAN
Trópusi fajok (Európában nem képesek a szabadban meg-

élni)
• Fáraóhangya 

Monomorium pharaonis (Myrmicinae alcsalád)
• Szellemhangya 

Tapinoma melanocephalum (Dolichoderinae alcsalád)
• Néhány egyéb, üvegházi faj 

(Technomyrmex spp., Plagiolepis spp. …)

FAJOK, AMELYEK EURÓPÁBAN KÉPESEK A SZABAD-
BAN MEGÉLNI

• Argentin hangya 
Linepithema humilis (Dolichoderinae alcsalád)

• Invazív kerti hangya   
Lasius neglectus (Formicinae alcsalád)

• Tapinoma magnum (Dolichoderinae alcsalád)

Ez a 3 faj képes a szabadban megélni, köszönhetően a táplá-
lékul szolgáló “mézelő” levéltetveknek, amelyek fákon, bokro-
kon, borostyánon, stb. élnek

3. Rendszertan/Taxonómia

4. Kártevő hangyák elleni kezelések Zürich-ben (Svájc) 
1993-2013 között

FÁRAÓHANGYA  MONOMORIUM PHARAONIS
Trópusi eredetű (India?), régóta jelen van Európában. 

Melegre van szüksége, Európában nem képes a szabadban 
megélni. A királynő és a boly épületekben, meleg helyeken 
található, pl.: központi fűtés vagy fürdőszobai melegvizes 
csövek mentén, elektromos berendezések közelében, stb. 
Nincsenek állandó fészkek: a királynők és a fészek tagjai 
képesek vándorolni. 20 dolgozó és néhány utód képes egy 
új kolóniát alkotni. Mindenevő, de a fehérjében gazdag táp-
lálékot (hús, hal, tojás, stb.) preferálja. Például jól megél, 
ha állandóan rendelkezésre áll nedves macskaeledel. Valódi 
veszélyt jelent egészségügyi intézményekben: kórokozókat 
visz át egyik betegről a másikra, és képes bejutni az infúziós 
szerelvények műanyag csöveibe!

Irtás
Akkor lehetséges a teljes irtás, ha:
• minden, közös fallal rendelkező fertőzött épületet 

egyidőben kezelnek (egy vagy két évig), 
• a fűtési szezon alatt olyan csalétekkel történik kezelés, 

amely nem, vagy csak nagyon lassan pusztítja el a dolgo-
zókat (a rendelkezésre álló egyik legjobb az S-metoprén 
tartalmú biocid termék, amely nem pusztítja el a dolgo-
zókat, de az összes királynőt sterilizálja),  

• ha nem történik irtószeres permetezés (ez a kolónia ré-
szeinek szétszóródását okozhatja)

Hogy biztosak legyünk abban, hogy az irtás hatékony 
volt: a következő fűtési szezonban (következő ősszel) te-
gyünk ki csalinak egy kis darab disznómájat (biocid nél-
kül). Ha még mindig van fáraóhangya, az nyilvánvalóan 
látható lesz.

SZELLEMHANGYA TAPINOMA MELANOCEPHALUM
A trópusi (indiai és csendes-óceáni) régióban őshonos, Eu-

rópában és Észak-Amerikában a XX. század előtt figyelték 
meg. Nem képes a szabadban megélni, meleg és nedves kör-
nyezetre van szüksége. A kolóniák nagysága a közepestől a 
nagy méretűig (100-tól 1.000 egyedig) terjed. Mindenevő, de 
az édességet kedveli leginkább. Hüllők és terráriumok keres-
kedelmével terjedhet.

Irtás
• A teljes irtás cukor alapú, géles csalétekkel könnyen le-

hetséges.

ARGENTIN HANGYA LINEPITHEMA HUMILE
Dél-Amerikában (Észak-Argentína, Uruguay, Paraguay, 

Brazília) őshonos, ahol nem okoz problémát. Nagyon moz-
gékony hangya, állandó boly nélkül. A királynők képesek az 
utódokkal együtt vándorolni, mivel azokat a dolgozók gon-
dozzák.

Laurence Berville, az Aix-Marseille Egyetem kutatója, dok-
tori disszertációjában (2013) jól írja le a dél-amerikai (sok, kis 
kolónia, fajon belüli verseny és önszabályozás) és a dél-euró-
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pai helyzet közötti különbséget (nagy kolóniák specifikus ver-
seny nélkül, így több az energiájuk a terjeszkedéshez). A me-
diterrán régióban – ahová a XIX. század végén hurcolták be 
a hangyákat, és ahol (fenyő és tölgyerdőkben) a szabadban 
is képesek megélni – két hatalmas szuperkolóniájuk létezik. 
Észak-Európában az argentin hangya épületeken belül a tél 
folyamán is aktív marad.

Svájcban megfigyelt eseteknél az irtásuk sikeres volt cukor 
alapú géles csalétekkel. Mivel Közép- és Észak-Európában 
nem képes a szabadban megmaradni a tél során, irtásuk sok-
kal könnyebbnek tűnik, mint a Lasius neglectus irtása.

INVAZÍV KERTI HANGYA LASIUS NEGLECTUS
Úgy néz ki, mint a közönséges kerti hangya, a Lasius niger. 

Törökországból származik, ahol néhány évtizeddel ezelőtt vál-
tozások történtek egyes Lasius turcicus populációkban, oly 
módon, hogy poligámokká váltak (több királynő a kolóniában 
és a nászrepülés elmaradása). Kövek, növények és talaj szál-
lítása közben Európa nagy részét megszállták, ahol jelenleg 
városi és külvárosi környezetben, parkokban, fás utcákban is 
képesek megélni. Néhány populáció behatol az épületekbe és 
problémát okoz az elektromos berendezésekben.

Irtás
Irtásuk épületekben meglehetősen könnyű cukor alapú 

(mézharmat) gél csalétekkel, de teljes kiirtásuk a szabadban 
nagyon nehéz, mivel a kolónián belül sok boly (királynők utó-
dokkal és dolgozókkal) van. Az élelemforrásukat, vagyis a le-
véltetvekhez jutást vagy azok populációját kell csökkenteni. 
Ideális esetben a kihelyezett gél lassan, vagy egyáltalán nem 

pusztítja el a dolgozókat. A királynőknek kell elfogyasztani-
uk a biocidet.

Zürich külvárosaiban végrehajtott irtás, 2015 - 2018

Irtási és monitorozási zónák

Dél-Amerika 
nem invazív helyzet

Invazív helyzet Jelenlét Európában

Lépték: több száz méter
Versengés a kolóniák között

(forrás: L. Berville 2013)

Lépték: több, mint 1000 km!
Egy kolóniás, nincs verseny
Több energia a terjedéshez

(forrás: L. Berville 2013)

Földrajzi terjedés – forrás: www.creaf.uab.es/xeg/lasius/Ingles/
distribution.htm
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Három éven át, épületen belül és kívül gél csalétekkel és a 
szabadban a hangyák vonulási útvonalain felületkezelő perme-
tezőszerrel végzett irtás eredményei:

• már nincs L. neglectus az épületekben,
• a látható fészkek száma drasztikusan visszaesett, de a fer-

tőzött terület még mindig mintegy 5 hektár,
• egy-egy dolgozó itt-ott megfigyelhető, de a bolyokat na-

gyon nehéz fellelni,
• más hangyafajok is előfordulnak ezen a területen.

Az irtás és monitorozás 2019-ben folytatódik.

EGY “ÚJ” INVAZÍV HANGYA, A TAPINOMA MAGNUM
A “magnum” vagyis „nagy” elevezés a kis (2 mm) és a na-

gyobb (4 mm) méretű dolgozók előfordulásából ered.

Ökológiailag a Lasius neglectus-hoz hasonlít, nagy kolóniák-
kal, amelyek városi és külvárosi környezetben, parkokban, fás 
utcákban is képesek megélni, és az épületekbe is behatolnak.  
Először a Tapinoma nigerrimum egy alfajának gondolták, és a 
mediterrán régióban figyelték meg, ahol “ellenállt” az argen-
tin hangyáknak.

2010 óta szuperkolóniákat figyeltek meg Németországban, 
Belgiumban, Hollandiában és Svájcban. Nagy valószínűséggel 
cserepes növényeknek a mediterrán régióból történő szállítása 
lehet a fertőzés oka.

Példa irtásra:  Cully, Lausannehoz közel, Svájc
Az épületekben (óvoda, templom, lakás) nagy számban elő-

forduló dolgozók miatt csak 2017 nyarán kezelték invazív han-
gyafertőzésként, holott a kellemetlenség már évek óta létezett 
a szabadban, egy közeli temetőben. A Tapinoma magnum nagy 
számban volt megfigyelhető a köves környezetben: falak, jár-
dák, épületek alapjai, stb. Ahol lehetséges, behatol az épüle-
tekbe és felmászik a magasabb emeletekre.

A 2018-as irtási stratégia a következő volt:
1. a terjedés megakadályozása rovarirtó szer permetezéssel 

a szabadban;

2. az épületek (és az ott élő emberek) védelme a szabadban 
történő rovarirtó szer permetezéssel, épületen belül pe-
dig gél alapú csalétek és diatómaföld alkalmazásával;

3. laboratóriumban és szabadföldi kísérletekkel olyan hatá-
sos csalétek kifejlesztése, amelyet a dolgozók jól fogyasz-
tanak és a királynőkhöz is „eljuthat”.

A két első célt elérték. A harmadikat még nem, és a kuta-
tások jelenleg is folynak. A teljes mentesítés tehát 2018-ban 
nem volt lehetséges, és úgy tűnik még több év szükséges e cél 
eléréséhez.

Következtetés
Az épületben élő invazív hangyákat (fáraóhangya, szellem-

hangya és Észak- és Közép-Európában az argentin hangya) 
könnyű gél csalétekkel irtani. Azokat azonban már jóval ne-
hezebb, amelyek képesek a szabadban is megélni és ellenáll-
nak a téli körülményeknek (invazív kerti hangya és Tapinoma 
magnum). Ennek az az oka, hogy a rendkívül nagy számú dol-
gozók és a királynők nagy területeken szóródnak szét, illetve, 
hogy igen nagy mennyiségű csalétekre van szükség a királynők 
eléréséhez. Továbbá mindenhol – magánterületeken is – meg 
kell szüntetni az élelemforrást, vagyis a fákon, repkényen élő 
levéltetveket is. A teljes irtáshoz arra van szükség, hogy min-
den királynő “kezelve” legyen, és a jelenleg kereskedelmi for-
galomban lévő gél csalétkek erre a célra nem felelnek meg. 
További kutatásokra van szükség a hatékony gél csalétek meg-
találásához.

Irodalomjegyzék :
Berville L. 2013, Thèse de doctorat en Biologie des popula-

tions et écologie. La fourmi d’Argentine (Linepithema humi-
le) face à une fourmi dominante du genre Tapinoma en milieu 
insulaire : écologie chimique, comportement et dynamique 
d’invasion

Gérard Cuendet
(Svájci Kártevőirtó Szövetség)

(fordította: Németh Mária)

Elterjedés Előfordulás
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RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK FEJLŐDÉSE
Történeti áttekintés és jelenkori kihívások

(Az előadás a MaKOSZ XXVIII.
Országos Konferenciáján,

2018. október 18-án, Inárcson hangzott el)
A kártevő rágcsáló fajok még napjaink korszerű védekezé-

si lehetőségei mellett is jelentős károkat okoznak az emberi-
ségnek. Fizikai károkozásuk (rágás, felfúrások) mellett jelen-
tős mennyiségű élelmiszert fogyasztanak el, illetve tesznek em-
beri fogyasztásra alkalmatlanná. Becslések szerint a fejlett or-
szágokban a megtermelt gabona 1-2 %-a, fejlődő országokban 
akár 5-17 %-a tűnik el évente a rágcsálók kártétele miatt, ami 
több száz millió ember éves szükségletét elégíthetné ki. 

Az épített környezetünkben velünk élő rágcsálók számos sú-
lyos betegség kórokozójának rezervoárjaként, illetve ezen kór-
okozók közvetítőjeként komoly közegészségügyi veszélyt is je-
lentenek. Közvetlen módon (harapással, ürülékkel, vizelettel), 
illetve élősködőik útján olyan bakteriális, vírusos és eukarióta 
egysejtűek által okozott, súlyos kórképekkel járó betegségek 
közvetítői lehetnek mint a bubópestis, a tífusz, a Lyme kór, 
a leptospirózis, a hantavírusok által okozott vérzéses láz és 
tüdőgyulladás vagy a toxoplazmózis. 

Mindezen károkozás mellett azokon a területeken, ahová 
emberi közvetítéssel jutottak el, jelentős ökológiai károkat is 
okozhatnak az őshonos fajok gyérítése, élőhelyről történő ki-
szorítása által (Új-Zélandon például ritka madárfajok eltűné-
séhez járultak hozzá). 

Ilyen súlyos károkat azonban csak néhány faj, az összes rág-
csáló faj mintegy 5-10 %-a okoz. Európában a legnagyobb 
jelentőségű kártevő rágcsáló fajok a vándorpatkány, a házi 
patkány és a házi egér. Ezek a fajok eredetüket tekintve fel-
tehetően a délkeleti palearktikus és az indo-maláj faunaré-
gióból (Nyugat-Kína, Mongólia, India területéről) származ-
nak, de mára kozmopolitává váltak, az egész világon elter-
jedtek. Észak- és Dél-Amerikába, Alaszkába, Ausztráliába és 
Új-Zélandra emberi közvetítéssel, a hajózási útvonalak men-
tén jutottak. 

Kiváló állóképessége, úszástudása és erős migrációs hajlama 
miatt különösen a vándorpatkány volt sikeres a terjeszkedés-
ben. Egyedszámuk egy-egy területen a rejtett életmód miatt 
nehezen becsülhető. Fertőzött nagyvárosokban több milliósra 
is tehető a populációik mérete, ezeket a területeket az emberi 

lakosok számával megegyező (esetenként akár azt meg is hala-
dó) egyedszámú patkánykolóniák népesíthetik be. 

Az ember kártevő rágcsálókkal történő kényszerű együtt-
élése egyidős a történelemmel. Kapcsolatunk ezekkel a fa-
jokkal valószínűleg a kései pleisztocén-korai holocén idő-
szakában (mintegy 10-13 000 évvel ezelőtt), a letelepedés-
sel, a földművelő, készletfelhalmozó életforma kialakulásá-
val kezdődött. Az ókorban virágzó földművelő civilizációk 
(Egyiptom, Mezopotámia) lakosai még a biológiai védeke-
zési formákat részesítették előnyben, de ebben az időszak-
ban már megjelentek az első méregkészítmények is, melyek 
könnyen bányászható, kinyerhető hatóanyagokat (pl. ként, 
arzént és sisakvirág-kivonatot) tartalmaztak. Ebben az idő-
ben, a hellén kor és a Római Birodalom gyarmatosítási tö-
rekvései, valamint az egyre intenzívebbé váló tengeri hajó-
zás révén kezdődött a kártevő rágcsáló fajok emberi köz-
vetítéssel történő terjedése, kezdetben a Földközi-tenger 
partvidéke mentén. 

A középkorban az intenzív városiasodás által okozott higi-
éniai problémák és a zsúfoltság kedvezett mind a kórokozók, 
mind az azokat közvetítő rágcsálók elszaporodásának, sú-
lyos járványokat okozva. Ebben az időszakban a legelterjed-
tebb kártevő rágcsáló faj még a házi patkány volt Európában. 
Csapdákkal, ragadós lépekkel, növényi eredetű méregkészít-
ményekkel védekeztek ellene. Ekkor jelentek meg az első rág-
csálóirtó formulációk, mérgezett csalétkek formájában, illetve 
ekkor vált önálló foglalkozási ággá, szabályozott céhes tevé-
kenységgé a kártevőirtás. 

Az újkor nagy földrajzi felfedezései, földrészeken átíve-
lő háborúskodásai, megélénkülő transzatlanti hajóforgalma 
kedvezett a kártevő rágcsálók (elsősorban a vándorpatkány) 
elterjedésének a gyarmatbirodalmakban, így az egész vilá-
gon. Ekkor szorította ki a vándorpatkány a házi patkányt 
Európából is (ami feltételezések szerint hozzájárult a pes-
tisjárványok gyakori előfordulásának mérséklődéséhez). 

A XVIII-XIX. század ipari forradalma újabb, intenzív váro-
siasodási hullámot idézett elő, ekkor épültek az első nagy, ko-
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moly beruházást jelentő raktárak, élelmiszerfeldolgozó és me-
zőgazdasági üzemek, amik kiváló élőhelyet biztosítottak a ve-
lünk élő kártevő rágcsálóknak is, elősegítve egyedszámuk to-
vábbi növekedését. Ebben a korban a szervetlen kémia fejlő-
désével egyre hatékonyabb méregkészítmények jelentek meg 
(elsősorban nehézfémek és egyéb fémek (ólom, arzén, tallium, 
bárium) sóit, fehér foszfort, cink-foszfidot és cianidokat hasz-
náltak, de elterjedt volt még mindig a növényi kivonatok (szt-
richnin, szcillirozid, szcillarén) használata is. Ezek ellen sajnos 
a legtöbb esetben nem állt rendelkezésre megfelelő ellenszer, 
illetve a biztonságos formulációk és kihelyezési módok fejlesz-
tése még váratott magára, ezért sok, halállal végződő másodla-
gos emberi mérgezéses eset írható a számlájukra. 

A szerves kémia fejlődésével (melyhez kiváló magyar ter-
mészettudósok is hozzájárultak) később lehetőség nyílt a ha-
tóanyagok jobb megismerésére és szintetikus szerves vegyüle-
tek előállítására, nagy mennyiségben történő gyártására, me-
lyek közül a hidroxikumarin- és indándion-származékok közé 
tartozó véralvadásgátló hatóanyagok terjedtek el széles kör-
ben. Döntő többségében ezeket használjuk ma is a korszerű 
rágcsálóirtó készítményekben. 

A warfarin-típusú hatóanyagok hatásmechanizmusuk szem-
pontjából a K-vitamin függő véralvadási faktorok szintézisé-
nek gátlásával, a máj protrombin szintézisének gátlásával, va-
lamint a kapillárisok falának direkt degradációjának okozásá-
val hozzák létre a komplex véralvadási rendszer felborulását, 
ami belső vérzésekhez és ezek következtében a fogyasztó cél-
szervezet elhullásához vezet. A rágcsálóirtó termékekben el-
terjedten használt, második generációs véralvadásgátló ható-
anyagok előnyös fizikai-kémiai tulajdonságai, hogy stabilak, 
vízoldékonnyá tehetők, szagtalanok, illetve a rágcsálóirtó sze-
rekben használt koncentrációban nincs olyan erős, jellegzetes 
ízük, ami az irtandó állatot elriasztaná a fogyasztásuktól. 

Fontos, hogy hatásuk kumulatív (összeadódik a többször, kis 
mennyiségben fogyasztott hatóanyag hatása), illetve már kis 
dózisban is hatékonyak (a második generációs hatóanyagok 
esetében akár a csalétek egyszeri fogyasztása is elegendő az 
ölőhatás kifejeződéséhez). A hatásuk ugyanakkor elnyújtott, 
nem azonnal jelentkezik, ami segíti a rágcsálóknál megfigyel-
hető, ismeretlen csalétekkel szemben mutatott gyanakvó, el-
kerülő magatartás kijátszását. Nagyon lényeges fegyvertény, 
hogy ennek a hatóanyag-családnak van potens, egyszerűen 
használható, könnyen hozzáférhető ellenszere, a K1-vitamin. 

Ezeket az előnyös tulajdonságokat eddig semelyik másik, rág-
csálóirtás céljára kifejlesztett hatóanyag-családban sem tudták 
még ötvözni. Az erős, akut méreganyagok jellemzően túl gyor-
san ölnek, és sokszor ellenszerük sincs, ami kockázatossá teszi a 
felhasználásukat, a lassabban ölő méreganyagok hatékonysága 
pedig sokszor nem megfelelő, élettani és környezeti tényezők-
től erősen függ a hatásuk mértéke, és/vagy mellékízzel, esetleg 
olyan illattal rendelkeznek, amit a rágcsálók könnyen megtanul-

nak felismerni és elkerülni. Nem csoda, hogy mára a rendkívül 
hatékony, mégis jó palatabilitási mutatókat lehetővé tevő máso-
dik generációs véralvadásgátló hatóanyagokkal készült termé-
kek terjedtek el az egész világon. Sokáig nem is várható, hogy 
érdemi kihívójuk akad ezeknek a termékeknek. 

Az új hatóanyagok izolálása, tervezése terén tehát jelen-
leg elértük a tudományos és technikai lehetőségeink határát, 
a rágcsálóirtó munka sikerességét a termékek, formulációk és 
a kihelyezés módjának fejlesztésével, hatékonyabbá, biztonsá-
gosabbá tételével, valamint integrált kártevőmentesítési stra-
tégiák kidolgozásával és alkalmazásával lehet tovább javítani. 

Napjainkban, a nemzetközi engedélyeztetési folyamatok 
egyre bonyolultabbá válása, a kritériumok szigorodása, a vál-
tozó piaci igények és a célszervezetek biológiai sajátosságai, 
egyes kedvezőtlen biológiai folyamatok (pl. rezisztencia meg-
jelenése) miatt ez jelentős idő- és tőkebefektetést, valamint 
számottevő hozzáadott tudást igénylő feladat. Egy-egy ki-
emelkedően hatékony, szabadalmi oltalomra méltó formulá-
ció kifejlesztése évtizedes munka, szakaszos fejlesztési lépé-
sekből álló folyamat eredménye. 

A modern rágcsálóirtó termékekkel szemben kifejezett ha-
tósági és piaci elvárás, hogy adott problémára szabott, speciá-
lis megoldást nyújtsanak, miközben használatuk maximálisan 
biztonságos és környezetbarát legyen, megfelelő hatékonyság 
biztosítása és megfizethető ár mellett.  

Ezeket a célokat speciális, kombinált formulációk fejlesz-
tésével tudjuk elérni – mint amilyen a Bábolna Bio Kft. több 
földrészen szabadalmaztatott, igen sikeres, pellet típusú csa-
létket fogyasztásnövelő géllel kombináló PROTECT Revolu-
tion® terméke (1. ábra), valamint töltött extrudált blokk típu-
sú PROTECT Sensation® terméke. Utóbbi termék esetében a 
szilárd, paraffinos blokk és a pép-állagú csalétek mindkét for-
muláció előnyös tulajdonságait egyesítő kombinációjával az 
egyszerű paraffinos blokkhoz képest mintegy kétszeres mér-

1. ábra: A PROTECT Revolution® termék gél komponensét 
fogyasztó vándorpatkány.
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tékű csalétekfogyasztást lehet elérni (2. ábra), ami elősegíti, 
hogy az állatok biztosan magukhoz vegyék az ölőhatás kiváltá-
sához szükséges hatóanyag-mennyiséget. 

A véralvadásgátló hatóanyagokkal szemben rezisztenciát 
mutató állatok irtása esetén különösen fontos, hogy a patká-
nyok minél szívesebben fogyasszák a csalétket, ugyanis ez eset-
ben az ölőhatás eléréséhez valamivel több hatóanyag bevitelé-
re van szükség, valamint a hatás is pár nappal később jelent-
kezik, mint vad törzsek esetén. Az egyedülálló, hatékonyság-
növelő géllel ellátott PROTECT Revolution® termék meg-
felelő hatékonysága csökkentett (27 ppm koncentrációjú) ha-
tóanyagtartalom esetén is bizonyított mind rezisztens (Y139F 
mutációt hordozó) vándorpatkány vonalon (3. ábra), mind a 
biológiai sajátosságai (pl. eltérő táplálékpreferencia és élet-
mód) miatt más formulációk használatával kevésbé sikeresen 
irtható házi patkányon is.

A termék újdonságot jelentő, házi patkányok irtásában 
mutatott kimagasló hatékonysága terepi körülmények között 
is megerősítésre került (4. ábra). A kísérletbe bevont szar-
vasmarha istálló tárolóhelyiségeiben élő házi patkány koló-
nia méretének becslése a kezelés előtti fázisban, a hatóanyag 
nélküli, kontroll csalétek fogyasztása, valamint a patkányok 

által hagyott nyomok sűrűségének osztályozása alapján tör-
tént. Ez alapján a kolónia létszáma mintegy 65-70 állatra volt 
tehető. A PROTECT Revolution® termék használatával – 
köszönhetően a hatékonyságnövelő gél által biztosított, meg-
növekedett csalétekfogyasztásnak – a teljes házi patkány ko-
lónia 20 napon belül sikeresen felszámolásra került a terepi 
helyszínen.

A hatékony, korszerű formulációk fejlesztés mellett a sikeres 
rágcsálóirtás kulcsa a professzionális csalétek- és csapdakihelye-
zést biztosító eszközök használata – mint amilyen a Bábolna Bio 
Kft. változatos rögzítési megoldásokat kínáló, ellenálló, tartós, a 
rágcsálók által szívesen látogatott Multibaiter® etetőládái vagy 
a csalétkek biztonságos kezelését lehetővé tevő, aromaáteresz-
tő csomagolási megoldások (5. ábra), melyek elősegítik, hogy a 
patkányok megtalálják a csalétket, ugyanakkor megelőzik an-
nak szétszóródását, valamint megkönnyítik az adagolását, biz-
tonságosabbá, egyszerűbbé teszik a termék kihelyezését.

A sikeres rágcsálómentesítés jövője mindenképpen az ilyen és 
ehhez hasonló, biztonságosan és könnyen használható, ugyan-
akkor kiemelkedően jó hatékonyságot biztosító, speciális meg-
oldásokban rejlik, melyek használata jól beilleszthető komp-
lex, problémaorientált, rendszerszintű megközelítést alkalmazó 
kártevőmentesítési projectekbe.

Dr. Vashegyi Ildikó
(Bábolna Bio Kft.)

3. ábra: PROTECT Revolution® (27 ppm) fogyasztása és 
ölőhatása warfarin-rezisztens vándorpatkány törzsben. 

4. ábra: PROTECT Revolution® (27 ppm) fogyasztása
és ölőhatása vad házi patkány kolóniában

terepi körülmények között.

5. ábra: Terepről begyűjtött, vándorpatkányok által felnyitott
aromaáteresztő csomagolású PROTECT®

Rágcsálóirtó granulátum.

2. ábra: PROTECT Sensation® (50 ppm) és PROTECT® 
Paraffinos rágcsálóirtó blokk fogyasztása
és ölőhatása vad vándorpatkány törzsben.
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MEGHIVÓ 
 

A Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége (MaSZOSZ) 
ezennel tisztelettel meghívja Önt a 

 
2018. március 28-án (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő 

 
                                             Éves Országos Konferenciájára. 

 
                                               A rendezvény helye: 

                                                 Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ  
                                           (Budapest X. kerület, Előd u.1.). 

 
 
09.00-09.15 Megnyitó: Dr. Bajomi Dániel a MaKOSZ elnöke    

Levezető elnök: Kőszegi Dániel a MaSZOSZ elnöke 
                         
09.15-09.45 A 2018. évi szúnyogirtás tapasztalatai 

 Dr. Zöldi Viktor, Sztikler János (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 
 

09.45-10.15 Az invazív szúnyogok magyarországi surveillance-jának 2018. évi 
tapasztalatai 

   Dr. Zöldi Viktor, Sztikler János (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 
 

10.15-10.45 A pécsi csípőszúnyog  monitoring rendszer legújabb eredményei, különös 
tekintettel a Koreai szúnyog (Aedes koreicus) térnyerésére  

 Dr. Kurucz Kornélia (Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János 
Kutatóközpont) 

 
10.45-11.15 Jelentősebb, csípőszúnyogok által terjesztett állategészségügyi kórokozók 

ismertetése hazánkban 
 Dr. Kemenesi Gábor (Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János 

Kutatóközpont) 
 
11.15-11.30   Kávészünet 
 
11.30-12.00 A nyugat-nílusi láz előfordulása Magyarországon, és amit jó, ha tudunk a 

betegségről 
   Dr. Ócsai Lajos (OTH nyugalmazott Járványügyi Főosztályvezető) 
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12.00-12.30  A nyugat-nílusi vírus magyarországi előfordulásával kapcsolatos aktuális   
tapasztalatok lovakban 
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya (Állatorvostudományi Egyetem 
Takarmányozási Tanszék, MTA-SZIE Kutatócsoport) 
 

12.30-13.00 A kémiai szúnyogirtás hatása a méhekre 
 Ifj. Jenei Ferenc (az Év Méhésze 2018) 
 
13.00-13.30 Az invazív csípőszúnyog fajok terjedésével és biológiájával kapcsolatos 

legújabb hazai eredmények 
 Sáringer-Kenyeres Marcell, Kenyeres Zoltán (Pannónia Központ Kft. 

munkacsoportja) 
 
13.30-13.35 Zárszó 
 
13.35 Büfé 
 
A konferencián történő részvétel nem MaKOSZ tagok részére 4.000,- Ft regisztrációs 
díjhoz kötött, amelyet előre utalással a MaKOSZ  10300002-20360210-00003285 sz. 
számlájára, 2019. március 5-éig kérünk teljesíteni. Akinek az utalás akadályba ütközik, a 
helyszínen is elfogadjuk a készpénzes befizetést. 
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékát a következő e-
mail címen, vagy telefonszámokon 2019. március 5-éig visszajelezni szíveskedjen: 
makosz@tlt.hu, (06-1) 464-5241 vagy 06-30/873-4670.  
 
 
 
Budapest, 2019. január 23. 
 
 
 

Dr. Bajomi Dániel                                            Kőszegi Dániel 
              a MaKOSZ elnöke                                        a MaSZOSZ elnöke 
                          s.k.                                                                 s.k.     
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Beszámoló a PARASITEC 2018 
kártevőirtási kiállításról

és konferenciáról
2018. november 14-16. között 

ismét Párizsban, a Paris Event 
Centre-ben került megrende-
zésre a rangos nemzetközi ki-
állítás és konferencia. Ha a szá-
mokat nézzük, a rekordszámú 
3.206 látogató 90 kiállító stand-
ját látogathatta meg: a kiállítók 
közt megtalálható volt az Acti-
va, a BASF, a Bayer, az Edialux, 
a Liphatech, a Lodi, az Octavi-
us Hunt, a Pelsis, a Russel IPM, 
hogy csak néhány nevet említ-
sünk. Magyarországot ismét a 
Bábolna Bio Kft. és az Irtó Trió 
Kft. képviselte.

2018. november 14-16. között ismét Párizsban, a Paris 
Event Centre-ben került megrendezésre a rangos nemzetközi 
kiállítás és konferencia. Ha a számokat nézzük, a rekordszámú 
3.206 látogató 90 kiállító standját látogathatta meg: a kiállítók 
közt megtalálható volt az Activa, a BASF, a Bayer, az Edialux, 
a Liphatech, a Lodi, az Octavius Hunt, a Pelsis, a Russel IPM, 
hogy csak néhány nevet említsünk. Magyarországot ismét a 
Bábolna Bio Kft. és az Irtó Trió Kft. képviselte.

Voltak olyan cégek is, amelyek először vettek részt az esemé-
nyen, mint pl. a  cseh Biopreparaty, az IPM Square Izraelből és 
az NPO Garant Oroszországból. 

November 14-én és 15-én előadások hangzottak el, többek 
között az endokrin diszruptorok szabályozásáról, a biocidok 
forgalomba hozatali engedélyezéséről, a leptospirózisról, ágyi 
poloskákról, a szúnyogok által terjesztett betegségekről, vala-
mint a patkányok elleni küzdelemről.

A legnagyobb európai, professzionális kártevőirtással kap-
csolatos kiállítás 2019. május 9-10-én Budapesten kerül meg-
rendezésre. A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége, 
mint az esemény társszervezője Hírlevelében és honlapján 
(https://makosz.hu/parasitec_2019) rendszeresen hírt ad a Pa-
rasitec szervezésének haladásáról. A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a www.parasitec.org/budapest/ honlapon
lehet.

Találkozzunk május 9-10-én a HungExpo B pavilonjában!

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége
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A legnagyobb európai, professzionális 
kártevőirtással kapcsolatos kiállítás 2019. 
május 9-10-én Budapesten kerül megren-
dezésre. A kiállítást kétévente Párizsban, 
kétévente pedig más színhelyen rendezik 
meg. Eddig Madridban, Casablancában 
(Marokkó), Al Djajaîrban (Algéria), Bu-
karesten és Isztambulban került sor erre a 
rangos eseményre.  

A kiállítással egyidőben megrende-
zett konferencia keretében 8-10 előa-
dás is el fog hangzani. Ez az esemény 
alkalmat ad a gyártók, szállítók, kárte-
vőirtással foglalkozó szakemberek, tu-
dósok és hatósági döntéshozók számá-
ra, hogy megismerjék és megosszák a 
közegészségügyi kártevőirtással kap-
csolatos legújabb technikai megoldáso-
kat, ötleteiket, tapasztalataikat.  

A 2016-os párizsi Parasitec-nek közel 3000 látogatója 
és 96 kiállítója volt. A standok megtekintése mellett két-
nyelvű (francia és angol) előadások hangzottak el, amelyek 
nagy része a megújult biocid szabályozást mutatta be, illetve 
szakértők sikeres városi madárriasztási és szúnyogmentesí-
tési programokat ismertettek.

2017 szeptemberében másodszor került megrende-
zésre a Parasitec kiállítás és konferencia Isztambulban, 
amelyet mintegy 1100 látogató tekintett meg, akik a világ 
minden részéből érkező 45 kiállító standján az eredmé-
nyes kártevőirtást elősegítő termékek és technikák széles 
körével ismerkedhettek meg. Az előadások főbb témái 
az ágyi poloskával kapcsolatos problémák, a biocid ter-
mékek ismertetése és a rovar- és rágcsálóirtó szerekkel 
szembeni rezisztencia voltak. 

2018 novemberében Párizs volt a házigazdája az ese-
ménynek, amelyen 3.206 látogató tekintette meg 90 válla-
lat standját.

2019-ben nem kell külföldre utazni, mert a kiállítás 
és a konferencia jön Magyarországra! A Magyar Kárte-
vőirtók Országos Szövetsége (MaKOSZ) – a 2019-es Pa-
rasitec társ-szervezője – ezúton hívja meg Önöket akár 
kiállítóként, akár érdeklődőként, erre az elismert szak-
mai rendezvényre. A belépés regisztrációhoz kötött, de 
ingyenes!

További információ: 
- https://makosz.hu/parasitec_2019
- https://www.parasitec.org/budapest/

PARASITEC 2019
PEST CONTROL & PUBLIC HEALTH EXHIBITION 

BUDAPEST, 2019. május 9-10.
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Official partner

BUDAPEST 2019
9-10 May

HungExpo Hall B

  WWW.PARASITEC.ORG -  - Ph +33 (0)1 48 07 70 32
Organized by PC MÉDIA© - 70 rue Jean-Pierre Timbaud F-75011 PARIS - RCS Paris 393 566 625

ALGER - BUCAREST - BUDAPEST - CASABLANCA - ISTANBUL - MADRID - PARIS

More information
Press partners

Exclusive partnership 

Hungarian
Pest Control 
Association 
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PARASITEC®
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Lőrincz Árpád

1985-től, 26 éven át a Corax-Bioner Zrt. és jogelődjei 
igazgatója volt, illetve később vezérigazgatója. A szakmán 
belüli elismertségét elsődlegesen a szúnyogirtásban kifej-
tett meghatározó tevékenysége alapozta meg. Irányításá-
val az országban elsőként került megszervezésre a bala-
toni térségben a szakértői vizsgálatokon alapuló, egységes 
technológiát és irtószerhasználatot alkalmazó regionális 
szúnyogirtási rendszer. Az évek során egyre több terüle-
ten (Dunakanyar, Ráckevei-dunaág, Velencei-tó, Tisza-tó, 
Szeged és térsége, Szolnok és térsége, Bodrog-Hernád-Sa-
jó térsége stb.) került bevezetésre a már bevált régiós 
rendszer.

Közreműködésével és irányításával számos új kémiai szú-
nyogirtó szer és biológiai lárvairtószer került engedélyezés-
re. A kémiai irtószerek előállítása és forgalmazása érdeké-
ben saját gyártóüzemet hozott létre, megteremtve a lehető-
séget az irtószerek széleskörű felhasználására.

Vezetői, tárgyalói és szakmai képességeit az üzleti életben 
is jól kamatoztatta. A Corax-Bioner Zrt. egyre több régiós 
szúnyogirtási megbízást nyert el, bővült a szakmai és munka 
tapasztalata, ezzel az ország egyik vezető szakvállalata lett. 
Ennek köszönhetően az állami szervek több alkalommal az 
általa vezetett társaságot bízták meg az árvizek utáni szú-
nyog-gyérítések megszervezésével, kivitelezésével.

Lőrincz Árpád, hosszan tartó súlyos betegség után 2018. 
december 10-én 77 éves korában eltávozott körünkből az 
égi szúnyogvadász mezőkre.

Kondács Gábor

Az Air Service megszűnését követően a korábban főleg 
mezőgazdasági repülési tevékenységet végző repülős sze-
mélyzetek (brigádok), gazdasági kényszerből önálló vállal-
kozásokat hoztak létre, majd a mezőgazdasági megrendelé-
sek csökkenése következtében megjelentek a szúnyogirtás 
területén.

Az Rsz-Coop Kft. és személy szerint Kondács Gábor a Kft. 
ügyvezetője az 1990-es évek elején kezdett légi szúnyogirtás-
sal foglalkozni.

Kondács Gábor szakmai hozzáértését igazolja, hogy a 
rendkívül bonyolult és szigorú polgári légiközlekedési sza-
bályok átfogó ismeretének birtokában, rövid határidővel 
tudta intézni a légügyi hatósági, határsávi engedélyeket. 
Szervező készsége is kimagasló volt, minden esetben ha-
táridőre biztosított akár 4-5 légijárművet a szúnyogirtási 
munkák kivitelezésére. Mindig törekedett a meglévő tech-
nika fejlesztésére, a légi irtószer kijuttatás tökéletesítésé-
re. Munkatársaival kidolgozta a többszörös szűrési rend-
szert a dugulások elkerülésére, bevezette a légijárműveken 
a GPS használatát az irtási nyomvonal megrendelő általi 
ellenőrizhetősége érdekében. A nevéhez fűződik továbbá 
a magyarországi légi úton történő kötelező veszettség el-
leni vakcina szórás megszervezése és a technika kidolgo-
zása is.

Kondács Gábor, elhúzódó súlyos betegség után 2018. au-
gusztus 22-én 63 éves korában távozott körünkből.

MEGEMLÉKEZÉS
A SZÚNYOGIRTÁS MEGHATÁROZÓ 

SZEMÉLYISÉGEIRŐL
BÁR LŐRINCZ ÁRPÁD KORÁBBAN KILÉPETT A MAKOSZ-BÓL,

ÉS KONDÁCS GÁBOR SOSEM VOLT TAGJA A SZÖVETSÉGNEK,

MÉGIS, MIVEL MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEI VOLTAK 

A MAGYARORSZÁGI SZÚNYOGIRTÁSI TEVÉKENYSÉGNEK, 

MEGEMLÉKEZÜNK RÓLUK.
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Az e-mailjaim közt rengeteg olyan akad, amely arra buz-
dít, vásároljak ezt meg azt (tudom, le kellene iratkoznom 
néhány ilyen hírlevélről, de néha egészen szórakoztatóak). 
Nemrégiben megakadt a szemem a különféle kártevőriasztó 
kütyükön. Bocsánat, ezt a szót nem feltétlenül degradálás-
ként használom, biztosan akad köztük hasznos is, bár saját 
tapasztalattal erről nem rendelkezem. Ráadásul, a MaKOSZ 
2018. június 13-i Választmányi Ülésén elhangzott egy kér-
dés, nevezetesen, hogy létezik-e hatástanulmány az ultrahan-
gos riasztóról? Nos, nem voltam rest, „ráguggoltam” (értsd: 
Google keresőbe beírtam) a témára. Magyarul nem találtam 
semmit, néhány felhasználói blogon kívül, ilyenekre azonban 
nem voltam kíváncsi. Lévén, hogy a magyaron kívül angolul 
is értek, angolul is beírtam a keresőbe, és hoppá! Számtalan 
találatot dobott a Google. Választottam egyet, amelyet a leg-
átfogóbbnak találtam: az Arizonai Egyetem „Sonic Pest Re-
pellents” című tanulmányát. Ezt most kivonatosan megosz-
tom Önökkel. 

„Hanghatáson alapuló (akusztikus) kártevő riasztók

A hanghatáson alapuló (akusztikus) kártevő riasztók olyan 
eszközök, melyek hangot bocsátanak ki, megkísérelve ezzel 
elriasztani, elűzni, vagy elpusztítani a nem kívánatos állato-
kat, mint pl. rovarokat, rágcsálókat, madarakat és nagyobb 
emlősöket. Ezek az eszközök, a célállatoktól függően, az 
akusztikus spektrum széles skáláját fedik le, az emberi fül szá-
mára hallható tartomány alatti (infraszonikus) hangoktól az 
emberi fül számára hallható tartomány feletti (ultraszonikus) 
hangokig. Az infraszonikus hangok 20 Hz alattiak, míg az ult-
raszonikus hangok 18.000 Hz fölöttiek. Az ultrahangos esz-
közök tipikusan az ízeltlábúakat (ideértve a pókokat, skorpi-
ókat és rovarkártevőket) és emlős kártevőket célozzák, míg a 
madarak elriasztására szolgáló eszközök (pl. segélyhívásokat, 
hangrobbanásokat és propán ágyúk hangját utánzó elektro-
nikus eszközök) a normális hallástartományunkon belül mű-
ködnek.

Az elektronikus hangok alkalmazása a kártevők távoltartá-
sának lehetőségében nagyrészt az 1950-es és 60-as években 
gyökerezik, jóllehet már korábban történtek kísérletek, pl. 
Frings (1948) munkája, amely az ultrahang potenciális hasz-
nálatát tárgyalja rágcsálók és rovarok ellen, valamint Kahn 
és Offenhauser (1949), akik a szúnyogok elleni küzdelemben 
tesztelték a hang hatékonyságát.

A hanghatáson alapuló kártevő riasztók vagy konnektor-
hoz csatlakoztathatók, vagy elemmel működnek. Sok szaba-
dalom pontatlan megfogalmazást használ az eszközök mű-
ködésének leírására, mint pl.: „az eszköz magas frekvenciájú 
hangot kibocsátva tartja távol a kártevőket”, vagy „elriasztja 
a kártevőket”, de gyakran hiányoznak az ezen állítások alá-
támasztására szolgáló, mérhető eredmények. Feltételezhető 

azonban, hogy a hanghatáson alapuló kártevő riasztó eszkö-
zök vagy megzavarják a célzott kártevők szokásos akuszti-
kai kommunikációját, vagy egyszerűen elzavarják őket azzal, 
hogy kellemetlen érzést, félelmet és/vagy zavart idéznek elő. 
Amikor ezek az eszközök infraszonikus/ultraszonikus tarto-
mányban működnek, az általuk kibocsátott hangot az ember 
nem érzékeli, alkalmassá téve ezzel az eszközt arra, hogy az 
embereket ne űzze el. Mindazonáltal fontos megjegyezni, 
hogy más, nem-cél emlősök, mint pl. a kutyák, képesek az 
ultrahang érzékelésére.

Sok tanulmány vizsgálta a hanghatáson alapuló kártevő ri-
asztók hatékonyságát, és a legtöbbjük hatástalannak találta 
azokat. A Kansas State University entomológiai osztályán ku-
tatók több vizsgálatot végeztek a kereskedelmi forgalomban 
lévő eszközökkel. Az egyik ilyen vizsgálat három, a kereskede-
lemben kapható eszközt tesztelt három hangyafajon (Huang 
et al. 2002). A terepen és laboratóriumban végzett kísérletek 
során egy eszköz sem volt képes elriasztani a hangyákat, jólle-
het úgy tűnt, hogy az egyik eszköz laboratóriumi körülmények 
között rövid ideig távol tartotta a hangyákat, mielőtt elvesztet-
te hatékonyságát.

Számos vizsgálat irányult ultrahangos eszközök 
csótányok elleni hatékonyságának tesztelésére, eredmény 
nélkül (Schreck at al. 1984; Gold at al. 1984). Az egyik 
legátfogóbb vizsgálat kilenc eszközt tesztelt német csótány 
ellen (Blattella germanica (L.)) (Koehler et al. 1986). 
Egyik eszköz sem volt képes reakciót kiváltani, amit az 
mutat, hogy a helyiségeket a hang használatával és anélkül 
is azonos számú csótány kereste fel. Ahmad at al. (2007) is 
végzett kísérletet csótányokkal, valamint két szúnyogfajjal. 
Egy olyan eszközt használt, amely kifejezetten széles 
ultrahang spektrumot bocsátott ki magából, így számos 
frekvenciát tudtak tesztelni. Ők sem találtak viselkedési 
reakciót a vizsgált fajok egyikénél sem.

Yturralde és Hofstetter (2012) négy kereskedelemben kap-
ható ultrahangos eszközt tesztelt, hogy meghatározzák azok 
ágyi poloska elleni hatékonyságát. A választásos vizsgálatok-
ban egyik eszköz sem mutatott semmilyen hatást az ágyi po-
loskákra. Közel azonos számú ágyi poloska tartózkodott az 
ultrahangos eszköz közelében, mint a kontroll területen, ahol 
nem volt ultrahangos eszköz.

Érdekes, hogy néhány, szúnyogok riasztására szolgáló ké-
szülék vonzotta a szúnyogokat. Egy vizsgálat, amely három 
kereskedelmi forgalomban kapható hanghatáson alapuló esz-
közt tesztelt, kimutatta, hogy az eszközök aktiválását követő-
en a szúnyogcsípések száma 50 %-kal emelkedett (Andrade 
and Cabrini 2010).

Habár sok, a piacon rendelkezésre álló hanghatáson alapu-
ló kártevőriasztó eszköz gyenge eredményt mutat, a hang al-
kalmazása – mint megvalósítható kezelési opció – mégiscsak 
létező lehetőség. 

A raktározott termékeknél az aszalványmoly távoltartása 
érdekében ultrahangot alkalmazó vizsgálatok azt mutatták, 

KÜTYÜK
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hogy az ultrahang hullámok hatására csökkent az utódok 
száma, csakúgy, mint az utódok növekedési üteme (Huang 
et al. 2003). 

A hangnak a kártevők elleni harcban történő használatá-
ban a siker legnagyobb része azoknak az eszközöknek kö-
szönhető, amelyeket szakemberek és kutatók fejlesztettek 
ki. Ez a siker valószínűleg a fajspecifikus technikák és esz-
közök fejlődésének tudható be. Amikor egy adott fajt cé-
loznak meg, nagyobb figyelmet fordítanak a hallásmecha-
nizmusra, a biológiailag releváns hangokra és sajátos visel-
kedésekre, amelyeket ezután be lehet építeni a tervezésbe. 
Számos, a kereskedelemben kapható eszközzel ellentétben 
– amelyek gyakran generikus szinusz hullámokat vagy szá-
mítógép által generált hangszíneket használnak – ezek az 
eszközök gyakran bioszonikus, vagy élő organizmustól szár-
mazó hangokat alkalmaznak. Ezenkívül a pozitív eredmé-
nyek többsége ex situ vizsgálatokból származik, vagyis kor-
látozott számú sikeres vizsgálatot végeztek "természetes" 
környezetben.

A kereskedelemben beszerezhető, lakossági felhasználásra 
szánt, hanghatáson alapuló kártevőriasztó eszközök a tudo-
mányos vizsgálatokban nem bizonyultak hatékonynak. Emi-
att ezeknek az eszközöknek a használata nem ajánlott a min-
dennapos kártevő-problémák kezelésére. Bár néhány kutató 
olyan hangtechnikák kifejlesztésén dolgozik, amelyek ígére-
tesnek mutatkoznak néhány nagyon specifikus kártevő eseté-
ben, e technológiák kereskedelmi forgalomba kerülésére még 
várni kell. Ahogy egyre jobban megértjük, hogy a kártevő fajok 
hogyan érzékelik és dolgozzák fel a hangot, úgy fejleszthetők 
az egyre megfelelőbb hanggal működő eszközök. A hangok-
nak kártevők elleni védekezés céljára történő alkalmazása a 
jövőben is csábító marad – ezt az a tény motiválja, hogy ha ez 
sikeresnek bizonyul, akkor az ember számára környezetbará-
tabb és biztonságosabb megoldás lesz.”

Most pedig tartsunk egy kis szemlét az interneten reklámo-
zott és általam kigyűjtött kütyük felett. Az én kedvencem az 
elektromos légycsapó és szúnyogirtó teniszütő – ezért ezzel 
kezdem a felsorolást.

1. Elektromos légycsapó és szúnyogirtó teniszütő

Ezzel az elektromos légycsapóval 
egy csapásra elintézheted a szúnyo-
gokat, lepkéket, legyeket, darazsa-
kat, mindezt csapkodás nélkül.

Tartsd az ütőt a kiszemelt áldo-
zat felé, majd nyomd meg pár má-
sodpercre a nyelén található gom-
bot. Az így kialakuló elektromos 
mező magához vonzza és halk ser-
cenéssel jelzi, hogy többet nem fog 
kellemetlenkedni körülötted.

2. Elektromos rovarcsapda UV fénnyel

A kellemetlen csípő szárnyas 
rovarokat (pl. a szúnyogokat) 
és kis légyféléket az ultraibolya 
fény vonzza. Útjukon a fényfor-
rás felé nekirepülnek a feszült-
ség alatt lévő elektródának, és 
az gyorsan, fájdalommentesen 
és higiénikusan megöli őket. 
Majd leesnek a készülék alján 
lévő gyűjtőtartályba.

3. Alumíniumba szerelt rovarcsapda

Időtálló, energiatakarékos. 
Cserélhető ultraibolya fénycsöve-
inek köszönhetően hosszú időn át 
rovarmentes lesz a környezete.

Az ultraibolya fény sokkal ha-
tásosabb, mint a színezett fény-
csövekkel ellátott rovar-csap-
dák.

4. Napelemes kártevő és vakondriasztó

Megbízható, hatékony készü-
lék, mely vegyszerek nélkül elri-
asztja a vakondokat és más kerti 
rágcsálókat.

Új növénytelepítéseket és gond-
dal kialakított kertrészeket ezzel 
védeni lehet, mert az állatok nem 
tudják elviselni a kibocsátott rez-
géseket; embert és más háziállato-
kat viszont nem zavarnak.

5. Elektromos rovarcsapda

A ravasz rovarcsapdával akár egy ételesdoboznyi legyet 
foghatsz el anélkül, hogy ragadós szalagokat aggatnál a pla-
fonra vagy órákra el kéne hagynod a lakást az erős rovarír-
tó szerek miatt.

Az elektromos rovarcsapda automatikusan csalja a csapdá-
ba a gyanútlan rovarokat, hogy ne abból álljon a napod, hogy 
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mozdulatlanul várod, mikor csaphatsz le rájuk a légycsapóval. 
Amíg a csapda végzi a dolgát, te nyugodtan pihenhetsz, zavar-
talanul végezheted a dolgod és az ennivalód sem lepik el.

6. 4x LED UV-A típusú rovarcsapda, szúnyogirtó – konnek-
toros

A rovarcsalogató készülék a beépített LED UV-A lámpák-
kal vonzza magához a rovarokat (szúnyog, légy, molylepke, 
stb.), majd a ház belsejében magas rácsfeszültséggel (egyen-

áram, emberre nem veszélyes) azonnal 
végez velük. Tisztítása egyszerű, tartályá-
nak köszönhetően. Hálószobában, gye-
rekszobában éjszakai fénynek is használ-
ható, teljesen csendes, éjszakai nyugal-
mát biztosítja.

Hatótáv: átlagos szoba.

Németh Mária
(MaKOSZ)

H Í R E K ,  C I K K E K
kutyabarat.hu – 2018. július 26.

Egy kutya kommandó igyekszik 
visszaszorítani a patkányok tömegeit

New York-ban
Figyelem! Valaki számára a téma felkavaró lehet!

- Minden nagyvárosban hatalmas problémát jelent
a patkányok jelenléte. Általában cégek végzik az irtásukat, 

ahogy Budapesten is, de egy-egy élőhelyük megbolygatásával 
hirtelen tömegesen tudnak megjelenni az ember életterében. 

New York-ban annyira elszaporodtak, hogy kénytelenek 
voltak bevetni ellenük egy különleges kommandót:

a patkányfogó kutyákat.

Nemrégiben Budapesten is kitört a patkány pánik: pár hóna-
pig az irtást végző cég cseréje miatt szünetelt a patkányirtás, va-
lamint egy 3. kerületi piac megbolygatása miatt elözönlötték az 
ott lakókat az addig a piac alatt élő rágcsálók tömegei.

A régmúltban több kutyafajtát is kitenyésztettek a rágcsálók 
irtására, hiszen ahol ember van, ott patkány is van. A legtöbb 

ilyen fajta a terrierek közül került ki, mint a rat terrier, a ca-
irn terrier és a jack russel terrier is. Ahogy egyre korszerűbb 
módját választották a patkányok irtásának, úgy szorult háttér-
be ezeknél a fajtáknál a régen oly fontos funkció.

Ma azonban mégis visz-
szaköszönni látszik az igény 
a kutyák tehetségére. New 
York City-ben például oly 
mértékben elszaporodtak a 
patkányok, hogy képtelen-
ség kiirtani őket. Kiugrálnak 
a csatornákból, nyüzsögnek 
a szemetesekben, de a lakásokba is betörnek.

Szívtelennek tűnik egyik 
állattal vadászni a másikra, 
de a rágcsálók az okozott 
károkon kívül számos fertő-
zést terjesztenek, valamint 
méretük növekedésével 
egyre veszélyesebbé válnak 
a kisebb állatokra - akár há-
ziállatokra is.

A csapat egyébként már 
több mint 25 éve működik, 
de mostanra érte el a város 
azt a szintet, hogy kiemelt 
szükség lett rájuk. 

Bármilyen lakossági hí-
vásra kimennek, és olyan 
gyakran járőröznek, ameny-
nyire csak tudnak. A kutyák 
képeségei mit sem csökkentek az évszázadok során, így a csa-
patnak legalább annyira szól az elfoglaltság az általuk szere-
tett fajták funkciójának megőrzéséről, mint a patkányirtásról. 
A csapat főként terrierekből és tacskókból áll.

A kutyák abból a szempontból is különlegesek, hogy megta-
nultak csapatként dolgozni és együttműködni egymással, va-
lamint képesek a patkányokat egyetlen vércsepp nélkül, szen-
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vedéstől mentesen megölni. A tacskók rövid lábaikkal sokkal 
inkább beférkőznek szűk helyekre is – például a szemetes zacs-
kók közé, míg a nagyobb terrierek inkább a nyitottabb terüle-
teken várnak a menekülőkre.

Egyébként a hétköznapi életben is van bőven elfoglaltságuk: 
egyikük terápiás állat, akinek kisgyerekek olvasnak a könyvtár-
ban, van kiállítási eb és olyan is, aki már filmben is szerepelt 
Morgan Freeman-el és Diane Keaton-el.

Természetesen a csapatnak saját kutyáik testi épsége min-
dennél fontosabb, így mindig odafigyelnek rá, hogy egyszerre 
összesen csak nyolc kutya legyen kint és mindig velük van egy 
állatorvosi asszisztens is egy elsősegély felszereléssel.

www.mirror.co.uk – 2018. július 26.

A hőség inváziót robbantott ki:
a patkányok elözönlötték a parkokat

és a tengerpartot

Nagy-Britanniában az idei nyár 37 Co-os hőségében
a kártevőirtók is a szokásosnál több hívást kaptak,

mivel a kártevők elözönlötték az otthonokat.

Angliát patkányok képében érte sorscsapás (Fotó: iStockphoto)
Az Egyesült Királyságban a hőhullámok a parkokban és 

a strandokon eldobált maradékokon lakmározó, betegsége-
ket hordozó patkányok invázióját okozták, amihez az is hoz-
zájárult, hogy a meleg miatt a gyümölcsök is gyorsabban be-
értek.

A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a rágcsálók száma az 
elmúlt hetekben riasztóan emelkedett, mivel a napfény tökéle-
tes táptalajul szolgált  számukra.

Prof. Steve Belmain (Greenwich-i Egyetem) azt nyilatkozta 
a „The Sun” c. újságnak,  hogy a felmelegedés növeli a patká-
nyok aktivitását.

"Amikor melegebb a idő, az anyagcseréjük felgyorsul és több 
élelemre és vízre lesz szükségük a túléléshez. Az emberek több 
időt töltenek a szabadban, és minél többet piknikeznek, annál 
több az eldobált élelmiszer.”

Az otthonokban is menedéket találnak (Fotó: iStockphoto)

„A rágcsálók több, mint 60 különféle betegséget terjeszte-
nek. Több betegség érkezik Európából. A klímaváltozás hő-
mérséklet emelkedéshez vezet, ami azt jelenti, hogy ezek a be-
tegségek idővel megtelepedhetnek nálunk.” – mondta Prof. 
Belmain.

Ezalatt, a kártevőirtók az évnek ebben az időszakában meg-
szokottnál több hívást kapnak, ahogy a kártevők ellepik az ott-
honokat.

Kevin Higgins, az Angol Kártevőirtó Szövetség munkatársa 
(The British Pest Control Association) szerint: „Ahogy a me-
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legebb idő beköszönt, az egerekkel és patkányokkal kapcsola-
tos megkeresések száma rendes körülmények között csökken, 
mivel a rágcsálók az otthonok és gazdasági épületek menedé-
kéből a szabadba húzódnak. Mindazonáltal, ebben az évben 
erre nincs bizonyíték, mivel tagjaink azt jelentik, hogy a rág-
csálókkal kapcsolatos hívások száma folytatódik a nyári hóna-
pokban is.” 

magyaridok.hu – 2018. augusztus 16.

Tovább fertőzhet a Nyugat-nílusi láz

A leghatásosabb megelőzési mód
a szúnyogcsípés elleni védelem

Szúnyogcsípéssel és véradás útján terjedhet a nyugat-nílusi 
láz vírusa, amely a korábbi évekhez képest több embert fertő-
zött meg idén hazánkban és egész Európában. Mivel a fertő-
zés ellen egyelőre nincs oltóanyag, a legjobb megelőzési mód a 
szúnyogok elleni védekezés.

A szúnyogokkal terjedő nyugat-nílusi vírussal egy hét alatt 
13 magyar fertőződött meg, idén 23 összesen – derült ki az 
Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ leg-
frissebb jelentéséből. Az Európai Unióban eddig a legtöbb 
ilyen megbetegedés Olaszországban volt, ahol 123 esetet 
regisztráltak, Görögország a második 59 fertőzéssel, majd 
Magyarország és Románia következik 23-23 esettel, végül 
Franciaország, ahol hárman kapták el a vírust. A központ 
adatai szerint a vírusnak már 17 halálos áldozata is van Eu-
rópában: kilenc szerb, három olasz, három görög, egy ro-
mán és egy koszovói halt bele a fertőzésbe. A nyugat-nílusi 
láz nem új keletű betegség a kontinensen, ám idén a koráb-
bi évekhez képest nagyobb számú esetet jelentettek augusz-
tusig: az átlagos 5-25 eset helyett eddig 168-at. A fertőzés 
szezonja ráadásul egészen októberig tart – közölte a járvá-
nyügyi központ.

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatása sze-
rint a nyugat-nílusi láz nem terjed cseppfertőzéssel, ember-
ről emberre, csak szúnyogcsípés útján. A megbetegedés az 
esetek nyolcvan százalékában tünetmentes, a szúnyogcsípés 
után 3-14 nappal jelentkezhetnek az első, jellemzően influ-
enzaszerű tünetek: láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, ki-
ütések. Idősek és legyengült szervezetű emberek esetén a ví-
rus súlyos lefolyású, idegrendszeri tüneteket is okozhat, így 
agyvelő-, illetve agyhártyagyulladás léphet fel, ám ez az ese-
tek csupán egy százalékában fordul elő – olvasható a központ 
honlapján.

A betegség ellen egyelőre nincs oltóanyag, sem specifikus te-
rápia, a leghatásosabb megelőzési mód a szúnyogcsípés elleni 
védelem, így például a szúnyogriasztók használata és a test mi-
nél nagyobb felületét borító ruházat hajnalban és alkonyatkor 
– közölte az epidemiológiai központ.

A vírus nemcsak természetes úton, azaz szúnyogcsípés-
sel, hanem egészségügyi beavatkozások – véradomány és 
transzplantáció – útján is terjed, ha fogékony rá a szerve-
zet.

Molnár Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának veze-
tője korábban elmondta, azokon a területeken, ahol a vírus 
cirkulál, a véradományok gyűjtését fel kell függeszteni. – Ha 
valaki akár egy éjszakát is töltött olyan helyen, ahol megje-
lent a vírus, azt 28 napra ki kell zárni a véradók közül – hang-
súlyozta.

hvg.hu – 2018. augusztus 29.

Ágyi poloskák csíphettek össze egy 
kisbabát egy budapesti gyermekkórházban

A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta:
a látogatók vihették be a rovarokat.

A most négyhetes baba anyja, Varga Brigitta az RTL Klub 
Híradójának nyilatkozva elmondta: 11 napot töltöttek a Heim 
Pál gyermekkórház belgyógyászati osztályán, ahol látta is az 
ágyukon mászni az egyik rovart. Az állatot egy nővér kémcső-
be zárva elvitte.

A kórház elismerte, hogy megjelentek náluk az ágyi polos-
kák, a két napja a Facebook-oldalára kikerült bejegyzés szerint 
a nagy forgalom és az intenzív látogatások miatt az intézmé-
nyen kívülről kerülhettek be a rovarok. A poszt szerint "jelen 
pillanatban ágyi poloska fertőzés az adott kórteremben nincs. 
A többi kórteremben a biztonsági fertőtlenítés folyamatban 
van."

A jogszabályi előírás szerint olyan helyeken, ahol gyakran 
cserélődnek az emberek, évente kétszer megelőző ágyipolos-
ka-irtást kell végezni, a Híradónak nyilatkozó szakember sze-
rint azonban ez sokszor nem elég.

A baj már akkor készen van, ha valaki – egy kórházi tar-
tózkodás vagy nyaralás után – egyetlen életképes, megter-
mékenyített nőstény egyedet hazavisz a ruháján vagy a tás-
kájában. 

Így már könnyen elszaporodnak a rovarok.
Az ágyi poloska betegséget ugyan nem terjeszt, de csípésé-

nek helye ég, viszket.
A Híradónak a kórház nem nyilatkozott, így nem tudni, hol 

tartanak az irtással, hány kórtermükben van vagy volt ágyi po-
loska, és elvégeztették-e az előírt kötelező megelőző irtásokat. 
Közleményt kapott az RTL Klub, amelyben az olvasható, hogy 
a rovarok éppen az intézmény legkorszerűbb, legújabb, legjob-
ban felszerelt osztályán jelentek meg, de mostanra megszűnt 
a fertőzés.
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hvg.hu – 2018. augusztus 29.

Tovább terjed a nyugat-nílusi láz
a Balkánon.

Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett
a fertőzés halálos áldozatainak száma

– közölte a helyi sajtó.

A nyugat-nílusi vírus 213 megbetegedést okozott az idén 
Szerbiában, és csak a múlt héten hatan haltak bele a beteg-
ségbe.

Görögország a második leginkább érintett ország, ott az 
ANA-MPA görög hírügynökség beszámolója szerint 130-an 
betegedtek meg, és csak a múlt héten öten haltak meg.

Szerbiában Belgrád környékén, Görögországban pedig 
Athénban, Szalonikiben, valamint a Peloponnészoszi-félszige-
teken regisztrálták a legtöbb megbetegedést.

Halálos áldozata volt a vírusnak Romániában és Koszovó-
ban, nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegeket azonban regiszt-
ráltak Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában is.

Ahogy a hvg.hu a múlt héten elsőként megírta, Magyaror-
szágon legalább két halálos áldozatot szedett a megbetegedés. 
Később az ÁNTSZ azt közölte, hogy négy esetről lehet szó, 
járvány azonban nincsen.

A témával a HVG e heti száma is foglalkozik.
A nyugat-nílusi vírus által okozott megbetegedések jel-

lemzően olyan időszakokban fordulnak elő, amikor sok a 
szúnyog, mert a vírus szúnyogcsípéssel terjed. Az első meg-
betegedések általában július második felében jelentkeznek, 
a legtöbb beteget augusztusban és szeptemberben regiszt-
rálják.

A fertőzés szempontjából a legnagyobb veszélyben az idő-
sebbek vannak, akiknek gyengébb az immunrendszerük, va-
lamilyen krónikus betegségben, magas vérnyomásban, cukor-
betegségben, szívritmuszavarban vagy idegrendszeri zavarban 
szenvednek.

A nyugat-nílusi lázat okozó vírust először 1937-ben Ugandá-
ban azonosították, majd 1950-ben Egyiptomban okozta az első 
nagyobb járványt. A vírusgazdák a madarak, közöttük pedig a 
szúnyogok révén terjed a kór, és az emberre is szúnyogcsípés 
útján kerül át.

Embereknél a fertőzöttek 80 százaléka tünetmentesen 
vészeli át a betegséget, és vélhetőleg életre szóló immu-
nitás alakul ki. Az esetek ötödében a megbetegedés túl-
nyomórészt enyhe tünetekkel – láz, izomfájdalom, fejfá-
jás, nyirokcsomó-megnagyobbodás, bőrkiütések – jár, ma-
gától gyógyul. Az esetek kis hányadában (egy százalék kö-
rül) azonban a fertőzés agyhártya- vagy agyvelőgyulladást 
okozhat, ami bénuláshoz, kómához vagy a beteg halálához 
vezethet.

index.hu – 2018. szeptember 12.

Rovarirtó szer okozta
az Egyiptomban nyaraló pár

rejtélyes halálát

Kiderült, hogy mi okozta az Egyiptomban nyaraló brit há-
zaspár rejtélyes halálát. Ahogy mi is beszámoltunk már róla, a 
69 éves John és a 64 éves Susan Cooper a Vörös-tenger part-
ján lévő, 5 csillagos Steigenberger Aqua Magic hotelben szállt 
meg augusztusban. A férfi infarktust kapott, és leállt a légzése, 
feleségét kórházba szállították, ahol 6 órával később összeom-
lott a keringése, és meghalt. Haláluk miatt az egész szállodát 
kiürítették. 

A hatósági vizsgálatok most kiderítették, hogy halálukat egy 
rovarölő szer belélegzése okozta. Egy nappal a haláluk előtt 
egy erős szerrel fújták be a szomszédos szobát, de a szer átszi-
várgott az ő szobájukba is - írja a Daily Mail. 

Azt már korábban megírták, hogy hotelszobájukban a velük 
nyaraló lányuk és a helyi kormányzó szerint is furcsa bűz ter-
jengett, ennek ellenére a kormányzó akkor azt nyilatkozta, ter-
mészetes halált halt a házaspár. Az is gyanús volt, hogy rajtuk 
kívül még egy másik vendég is panaszkodott légzési nehézsé-
gekre.

A nyomozás kiderítette, hogy a lambda-cyhalothrin nevű 
hatóanyag 5 százalékos oldatával végezték a rovarirtást a 
szomszédos szobában, és ugyan a szabályoknak megfele-
lően szigetelőszalaggal, hermetikusan lezárták a szobát, a 
mennyezeten keresztül mégis ki tudott szabadulni onnan 
a szer. 

A helyi hatóságok azért próbálták természetes halálnak 
beállítani az esetet, mert a helyi turizmus az arab tavasz és 
a 2015-ös géprobbantás óta hanyatlásnak indult az elmúlt 
években. 

The Independent – 2018. október 4.

Egy norfolk-i (UK) baromfigyárban
holtan találtak két kártevőirtót
miután „vegyszer ömlött ki”

Az Egészségügyi és Biztonsági Ügynökség (HSE) a rendőr-
séggel és tűzoltósággal közösen nyomozást indított, miután két 
kártevőirtót holtan találtak a feldolgozó gyár központjához kö-
zel.

A mentők szóvívője elmondta, hogy két mentőautó, egy 
gyors reagálású egység, három veszélyes anyag elhárító csa-
pat és egy légimentő érkezett a gyárhoz, ám minden erőfe-
szítésük ellenére, csak a két férfi halálát tudták megállapí-
tani.
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hvg.hu – 2018. október 9.

Bogarak miatt egyszerre bezártak
a Corvin Plaza éttermei

Kedden váratlanul a szokottnál korábban bezártak 
a Corvin Plaza éttermei, miután egy ellenőrzés során 

rovarszennyezettséget észleltek.

Egyedül a KFC étterem maradt nyitva kedden délután a 
Corvin Plazában üzemelő tucatnyi vendéglátóhely közül – ér-
tesült a hvg.hu a helyszínről.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az 
ügyről a hvg.hu-nak azt a tájékoztatást adta, hogy az érin-
tett bevásárlóközpontban az első fokon ellenőrző hatóság 
rovarszennyezettséget észlelt, emiatt az épület üzemeltetője 
haladéktalanul vállalta, hogy saját hatáskörben felfüggeszti 
a vendéglátó üzletek működését a rovarfertőzöttség elhárí-
tásáig.

A Corvin Plaza a maga részéről azt a tájékoztatást adta, 
hogy a takarításhoz, amelyet a vendéglátóhelyek kedden 
elkezdtek, az üzletközpont vezetése minden segítséget 
megad, és a tervek szerint a helyek szerdán délelőtt a szo-
kásos időben kinyitnak, egyúttal a hatóság le is ellenőrzi 
őket.

A hvg.hu-nak a helyszínen több büfés is azt mondta, a ven-
déglátóhelyek maguk dönthették el, hogy bezárnak-e vagy 
sem, ezért maradhatott nyitva egy közülük.

Nagyon szerettük volna tudni, hogy a rovarfertőzöttség az 
országot elárasztó poloskákat jelenti-e, de erre sajnos egyik 
féltől sem kaptunk választ.

Banham baromfi feldolgozó gyár Attleborough-ban,
Norfolk, UK (Google tékép) 

hvg.hu – 2018. október 16.

Csótányterror a kórházban:
sokkot kapott a beteg,

azt mondták neki, sajnálják

Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi 
Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk.

Nem egy-két rovarral, hanem szabályos hordákkal találkozott 
nap mint nap, a nővérek reakciója mindössze annyi volt:

igen, tudnak a problémáról, régóta fennáll,
tenni azonban nem tettek semmit.

Három hete utalta be az orvosa a Budai Irgalmasrendi Kór-
házba olvasónkat, Annát, aki megérkezve, elsőre kifejezetten 
szerencsésnek gondolta magát, amiért a rendkívül lerobbant 
épület-együttesnek a modernebb, Árpád fejedelem úti szár-
nyába került (a márciusban kezdődött felújítás fejleménye-
iről épp a napokban számoltunk be). Öröme azonban csak 
aznap estig, az első zuhanyozásig tartott, a folyosóról nyíló 
közös fürdőhelyiségbe lépve ugyanis a fény elől iszkoló csó-
tánycsapatba botlott.

A bogaraktól alapból irtózó nő ezek után inkább elállt a zu-
hanyzástól, de amikor a kórterembe visszatérve az ágya alatt is 
csótányt talált, kiborult. Amikor a „felfedezéséről” szólt a nő-
vérnek, az egyáltalán nem tűnt meglepettnek, hanem együtt-
érző hangon azt mondta, ez egy régi probléma, amivel sajnos 
nem tudnak mit kezdeni, illetve: ha Anna jót akar magának, 
tegye fel a táskáját a székre, nehogy a csótányok beleköltözze-
nek és haza is vigyen belőlük emlékbe.

Egy napi csótányűzés – hadakozás után Anna egy másik nő-
vérnek is említést tett a rovarokról – tőle azt a tanácsot kapta, 
hogy nehogy eltapossa őket, mert a bennük lévő, eltaposáskor 
a cipőtalpra ragadó petéket is hazaviszi és otthon majd szépen 
kikelnek.

Ilyen felvezetés után Anna legszívesebben hazament vol-
na, amit állapota miatt nem tehetett meg, a kórházban töl-
tött két hete azonban az állandó rovarvizslatás és -iszony je-
gyében telt. Az utolsó benti éjszakáját pedig kénytelen volt 
átvirrasztani, mert a sötétben annyi csótány merészkedett 
elő, hogy szobatársai egyike – egy hetvenen túli, szintén ro-
variszonyos hölgy – szabályos sokkot kapott tőlük, nyugta-
tót kellett neki adni, utána pedig inkább egész éjjel felkap-
csolva hagyták a villanyt. A fénytől kétségkívül megfogyat-
koztak a rovarok, cserébe a szemüket sem tudták lehunyni 
a betegek.

Ezután az éjszaka után Anna állítása szerint reggel há-
rom csótánycsapdával jelent meg szobájukban a nővér, de 
hogy ezt miért nem tette meg korábban, miért kellett meg-
várni, míg egy idős beteg kis híján szívrohamot kap a rova-



26 KÁRTEVŐIRTÁS XXVI. évfolyam, 1. szám

rinváziótól, arra nem kapott választ. A probléma ráadásul 
– a még bent maradtak elmondása szerint – ezektől sem ol-
dódott meg, a csótányok nem tűntek el, legfeljebb kevesebb 
lett belőlük.

Anna történetével megkerestük a kórház főigazgatóságát, 
egyebek mellett azt tudakolva, hogy általános probléma-e a 
rovarok jelenléte az intézményben, vagy csak ebben a részleg-
ben, hogy mikor és milyen technológiával tartottak utoljára 
csótányirtást a kórházban, meggyőződtek-e annak hatékony-
ságáról, illetve, ha van, milyen akadálya van, hogy újabb irtást 
tartsanak. A főigazgatóság végül többszöri ígérete ellenére 
sem válaszolt kérdéseinkre.

Az Országos Epidemiológiai Központ csótányokról szóló fi-
gyelmeztető cikke szerint „ártalmuk részben fertőző betegsé-
gek terjesztésében nyilvánulhat meg, részben pedig allergiás 
reakciókat idézhetnek elő, de undorkeltésük miatt pszichés 
visszatetszést is kelthetnek.”

Megjelenésük és elszaporodásuk pedig higiénés szempont-
ból különösen olyan helyeken kritikus, ahol kórokozók jelen-
tős számban fordulhatnak elő – például kórházakban vagy ott-
hon ápolt fertőző beteg környezetében.

CNN – 2018. november 22.

A világ második,
patkány által közvetített
humán hepatitis esete

A hepatitis E vírussal fertőzött embert Hong Kong-ból je-
lentették. A 70 éves asszonyt novemberben diagnosztizálták, 
állítja a Hong Kong-i Egészségügyi Intézet. Az asszony nem 
emlékszik rá, hogy érintkezett volna közvetlenül patkánnyal, 
vagy patkány testnedvekkel és nem is látott lakhelyén pat-
kányt.

Először 2017. május 4-én került kórházba, fejfájás, anore-
xia, gyengeség, hasi fájdalmak és szívdobogás panaszokkal, 
ám hamar felgyógyult és négy nappal később elhagyhatta a 
kórházat.

Szeptemberben az első, patkány által közvetített he-
patitist fedeztek fel egy 56 éves férfinál. Ezt megelőzően 
nem volt ismert, hogy a betegséget patkány átadhatja em-
bernek.

Ezután az eset után az Egészségvédelmi Központ és az 
Egészségügyi Intézet olyan emberektől származó vérmin-
tákat adott át a Hong Kong-i Egyetemnek, akiknek a an-
ti-HEV immunoglobulinnak nevezett immun protein  teszt-
je pozitív lett, amely annak a jele, hogy valaki hepatitis E 
vírussal fertőzött. A Hong Kong-i Egyetem által lefolyta-
tott további vizsgálatok kimutatták a patkány HEV DNS-ét 
a vérmintákban. 

Így került beazonosításra a 70 éves asszony esete.

hvg.hu – 2019. január 23.

Döglött rovarok, élő egerek
a Békés megyei vágóhídon

Azonnali hatállyal felfüggesztette
egy pusztaföldvári vágóhíd működését
az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági

problémák miatt a Nébih.

Amikor az ellenőrök a Soni Hús Kft. üzemében jártak, 
annak vágócsarnokában nem működtek az eszközfertőtle-
nítők és a kézmosó, a fém berendezési tárgyak pedig több 
helyen rozsdásak voltak. Az árukiadó mennyezetét penész 
borította, az élelmiszertároló ládákat közvetlenül a pado-
zaton tárolták.

A szakemberek a tiszta ládák tárolására szolgáló helyiségben 
nagy mennyiségű rovartetemet, rágcsálótetemet találtak, de az 
egyik hűtőkamrában élő egér, egy sertésfejeket tároló ládában 
pedig egérfészek volt.

A súlyos higiéniai hiányosságokat tetézte, hogy az egység-
nél az állati eredetű melléktermékek égetését lejárt ideiglenes 
működési engedély birtokában végezték, az élelmiszer-előál-
lítás során a darabolási tevékenységet pedig engedély nélkül 
folytatták.

A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette a vágóhíd műkö-
dését, a fellelt 8,1 tonna nem nyomon követhető, jelöletlen ter-
méket pedig kivonta a forgalomból.

Az üzem a hiányosságok kijavítása után, a hatóság ismé-
telt helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenysé-
gét.
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2019. március 6-7. Disinfestando2019
 Milánó, Olaszország

 https://www.disinfestando.com/en/home-2/

2019. március 10-15. Xth EMCA Conference
 La Rochelle, Franciaország

 http://www.emca-online.eu/ix-th-international-emca-conference

2019. március 20-21. PestEx 2019
 ExCeL, London E16 1XL, UK

 https://bpca.org.uk/Upcoming-Events/pestex-2019/4369?Oc  

 cId=6603

2019. március 26-29. „DDD and ZUPP” szeminárium
 (Disinfection, Disinfestation and Deratization and Agricul 
 tural Stored Products Protection)
 Novigrad, Istria, Horvátország

 Hotel Aminess Maestra

 http://korunic.hr/

 e-mail: info@korunic.hr, Javorka Korunič, President of the   

 Organizing Committee

2019. március 28. Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége
 (MaSZOSZ) Szúnyogirtó Konferenciája
 Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ

 (Budapest X. kerület, Előd u.1.)

 https://makosz.hu/rendezvenyek

2019. április 1-2. Barcelona Pest Control Innovation Forum
 Barcelona, Spanyolország

 http://www.barcelonapestinnovation.org/en/
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2019. április 8-9. PestWorld East
 Egyesült Arab Emirátusok
 https://npmapestworld.org/education-events/industry-calen  

 dar-of-events/pestworld-east-2019/

2019. május 9-10. Parasitec2019
 Budapest, Hungexpo B Pavilon
 https://www.parasitec.org/budapest/

2019. május 29-30. Biopesticides Europe 2019.
 London, U.K.
 https://www.wplgroup.com/aci/event/biopesticides-europe/

2019. szeptember 9-13. 12th European Vertebrate Pest Management 
 Conference
 Clermont-Ferrand, Franciaország
 https://evpmc2019.sciencesconf.org/

2019. szeptember 24-27. FAOPMA – Pest Summit 2019
 The Federation of Asian and Oceania Pest Managers’ 
 Association Pest Summit 2019
 Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea
 e-mail: pco.faopma2019@themiceter.com

2019. október 15-18. PestWorld 2019
 San Diego, California, USA
 https://npmapestworld.org/education-events/industry-calen  

 dar-of-events/pestworld-20191/
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