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ÓRIÁSI SIKER VOLT A PARASITEC BUDAPEST 2019 
 
Budapesten első alkalommal került megrendezésre a legnagyobb európai, 
professzionális kártevőirtással kapcsolatos kiállítás, a Parasitec, a francia PC 
Média és a MaKOSZ közös szervezésében. Az eseménynek a HungExpo B 
pavilonja adott otthont 2019. május 9-10-én. 
 

A rendezvény védnökségét a MaKOSZ közbenjárására 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága vállalta, a nyitó beszédet a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről Dr. Deim 
Szilvia főosztályvezető asszony (Kémiai Biztonsági 
Főosztály) tartotta meg.  
 
A francia szervező által megküldött hivatalos adatok 
szerint a Parasitec-en 35 kiállító volt, ebből 7 
magyar, 8 olasz, 4 kínai, 4 angol, 3 koreai, 3 
lengyel, 2 amerikai, illetve 1-1 bolgár, cseh, német, 
portugál és ukrán vállalat. A két nap alatt 798-an 
látogatták meg a kiállítást, ebből 394 magyar, 
48 román, 35 francia, 27 olasz, 25 cseh, 19 lengyel, 
továbbá voltak látogatók Pakisztánból, Horvátország-
ból, Ukrajnából, és az Egyesült Királyságból stb. 
 
A hét magyar 

kiállítóból kettő a 
Parasitec kiállítások 
állandó résztvevője: a 
Bábolna Bio Kft. és az 
Irtó Trió Kft. 
Képviseltette még magát 
az Ekoprevent Kft., az I-
Trap Kft., a MEGE és 
Szövetségünk, a 
MaKOSZ.  
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A Bábolna Bio Kft. – akié az egyik 
legnagyobb stand volt a kiállításon –  
beszállítóit, termékeinek terjesztőit és 
vásárlóit külön fogadással és prezentációval 
lepte meg. A fogadást Dr. Bajomi Dániel 
nyitotta meg. 
 
A kiállításon egyidőben megtartott 
konferencián, a két nap alatt 11 előadás 
hangzott el angol nyelven, magyar 
szinkrontolmácsolással, amelyeket mintegy 
80-an hallgattak meg.  

 
A kiállítás sikeréről a visszajelzésekből is megbizonyosodhattunk: 
 

- „Köszönet a tökéletes szervezésért, öröm volt részt venni a kiállításon.” 
(Dr. Romain Lasseur, Franciaország) 

- „Szeretnénk megköszönni a szervező csapatnak a barátságos légkört.” 
(Richard Aramouni, Libanon) 

- „Nagyon kellemesen éreztem magam a rendezvényen.” (Walid Amiouni, 
Libanon) 

- „Remek közeg, közönség volt.” (Dr. Vas Zoltán, Magyarország) 
 

A Parasitec-ről bővebben a Kártevőirtás következő számában olvashatnak. 
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