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2021. június 23-án volt Szent Iván éjszakája, mivel ekkor 
van az év legrövidebb éjszakája és az emberek számára a 
fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A 
sö  tét ség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, 
ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy 
elűzzék a sötétséget; ekkor kezdődik a csillagászati nyár is.   
Erre a napra esett, hogy a magyar labdarúgó válogatott 
Münchenben játszotta utolsó Európa bajnokság csoport 
mérkőzését. 
„Nem túlzás azt állítani, hogy a magyar labdarúgó-válo-
gatott egy kicsit mindenkinek a kedvence lett, aki követi 
az idei Európa-bajnokságot. Azok után, hogy Marco Ros-
si csapatát a „halálcsoportba” és minden idők legerősebb 
négyesébe sorsolták, a válogatott nemhogy nem szerepelt 
le, de az utolsó meccs 84. percéig továbbjutásra állt. Ek-
kor azonban jött Leon Goretzka, aki kiegyenlített, és ezzel 
megmentette az otthon játszó Németországot az újabb le-
bőgéstől.” – olvasható az INDEX portálján.
Nem először fordul elő, hogy a Kártevőirtás szakmai lap-
jában a sportról írok, és az ott látottakról valamiféle pár-
huzamot vonok a szakmánkra vonatkozóan.
Mi is történt voltaképen ott a focipályán? A magyar csapat 
a labdarúgás legrangosabb csapataival került egy csoport-
ba a sorsolást követően. Németország, Franciaország és 
Portugália társaságában indultak el a mérkőzések. Mind 
a szakmai közönség, mind a laikusok tábora sajnálkozva 
várta, hogyan fog a magyar csapat ebben a topmezőny-
ben helytállni, sokan 10-15 bekapott gólt is vizionáltak és 
senki nem adott volna nekik esélyt, vagy fogadott volna 
rájuk a szereplésükért. És mindezek ellenére a magyar 
csapatnak sikerült, szinte győzelemmel felérő eredményt 
produkálnia.
Hogyan is volt lehetséges ez? Mit is láttunk? Egy kis, sztá-
rokat nélkülöző ország is képes esélyesként játszani a 
nagyok ellen, ha egységes és szervezett csapatként küzd. 
Fontos, hogy legyen összetartás, legyen egy irány, legyen 
egységes szakmai szemlélet.
A kártevőirtó szakma piacvezérelt, vagyis a piac alakít-
ja a keresletet és a szakma pedig megmutatja a kínála-
tot. A Kártevőirtás 2003/2. számában Felvirradt?! cím-
mel írtam egy vezércikket, amely az akkor megjelent 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM és a 90/2003. (VII. 
30.) FVM-ESzCsM együttes rendeletekkel foglalkozott. 
Az egyik rendelet az akkor régóta várt 38/2003. (VII. 7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet volt. Ez, a biocid 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának fel-
tételeiről szól, a 8. számú melléklete pedig kifejezetten a 
kártevőirtó szerekre és azok felhasználására vonatkozott, 
valamint a kártevőirtó tevékenység tárgyi és személyi 
feltételeit szabályozta.
A másik a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes ren-
delet, amely az élelmiszerek előállításának és forgalma-
zásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről rendelkezett 
és többek között a kártevők elleni védekezésről és élel-
miszeripar területén elvégzésre kerülő kártevőirtás gya-
korlati oldalával foglalkozott. Mint tudjuk, azóta ezek 
a rendeletek módosultak, illetve meg is szűntek. Akkor 
mindkét rendelet nagyon fontos volt és nagy átütő erővel 
rendelkezett az egész kártevőirtó szakmára vonatkozó-
an. (Csak halkan jegyzem meg, hogy nagyon sok kolléga 
a honlapján még mindig ezekre a rendeletekre hivatko-
zik.) Nem akarom ismételni az akkor leírtakat (a MaKOSZ 
honlapján megtalálható a Kártevőirtásnak ez a száma), 
de a lényeg azon volt, hogy a KISOSZ frontális támadást 
indított az őket zsebbevágóan érintő rendelkezés ellen. 
Miután a rendeletek egyértelműen kimondták, hogy 
kártevőirtó tevékenységet, szolgáltatást csak szakember 
végezhet, az úgynevezett házilagos kivitelezés – ami be-
vett szokás volt akkortájt sok vendéglő, élelmiszerbolt, 
büfé, stb. esetében –  az élelmiszervállalkozások terü-
letére nem alkalmazhatóak. Vagyis minden élelmiszer 
előállító, forgalmazó és raktározó létesítményben csak 
és kizárólag kártevőirtással foglalkozó szakvállalat, vagy 
szakember végezheti ezt a szolgáltatást. 
A szakma akkor sem ismerte fel a rendelet adta előnyt. 
Nem érezte senki az ebben rejlő óriási lehetőségeket, és 
lehetetlenül alacsony árakkal tettek ajánlatot, lehetetlen 
alacsony árakhoz lehetetlen vállalásokkal rukkoltak elő.
Ma ugyanez van, hogy pontosítsak, semmi sem változott 
azóta sem. Az árak mennek lefelé, a bérek és az irtó sze-
rek árai mennek felfelé, továbbá a járulékos költségek 
kúsznak az előbbiek után. 
Kicsit didaktikus, amire ki akarok lyukadni, ahogyan 
néhány bekezdéssel előbb is írtam: Fontos, hogy legyen 
összetartás, legyen egy irány, legyen egységes szakmai 
szemlélet, protokoll az árak meghatározása során – ami 
minőségi szolgáltatás nyújtással van kiegészítve.

Vogronics László
MaKOSZ főtitkár        

ÚJRA KEZDÉS, ÚJRA NYITÁS?
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MI LESZ VELED EGÉSZSÉGÜGYI 
KÁRTEVŐÍRTÓ, EGÉSZSÉGÜGYI 

GÁZMESTER KÉPZÉS?
VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSEBEN.

Megszűnt az OKJ, hogyan lehet szakképesítést szerezni? 
Mit kell tudni a változásokról? Hogyan érintik a kárte-
vőírtó szakmát a változások? Hol lehet a képzési köve-
telményekről, a részletekről tájékozódni? – merül het fel 
az olvasókban jogosan a kérdés. Az alábbi rövid össze-
foglalás megpróbál segíteni az eligazodásban, bemutatva 
az új rendszer főbb elemeit és a fejlesztés állomásait.

2020-ra az Ipar 4.0 programja, az új technológiai újítá sai 
kapcsán erőteljesebbé váló automatizáció, roboti zá ció, 
valamint az új, munkaerő-piacon megjelenő kompeten-
cia-szükséglet és a szakképzés negatív trend jei együt-
tesen új kihívások elé állították a magyar gaz daságot. A 
kihívásokra adható válaszokat és irányokat a Szakkép-
zés 4.0 stratégia dokumentum foglalta össze, amelyet a 
Kormány az 1168/2019. (III. 28.) számú Korm. határoza-
tával fogadott el. 

Stratégiai dokumentumok

A Szakképzés 4.0 stratégiai dokumentum (A doku men-
tum letölthető: https://ikk.hu/dokumentumok/tájékoz-
tatók/Jogszabályok, stratégiák címszó alól) szá mos újító 
intézkedése mellett a korábban hatályos szakképzési 
törvényhez képest a köznevelés rendsze rétől elkülönül-
tebb, önállóan működő, új jogszabályi szerkezetben te-
remti meg a szakképzési rendszer nagyobb önállóságát. 
Ezen új stratégiai dokumentumra alapozva az Országy-
gyűlés 2019 novemberében fogadta el az új szakképzés-
ről szóló 2019. évi LXXX. törvényt (továbbiakban: Szkt.) 
és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
2/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Szkr.), 
mely 2020 év elején került ki a dásra.

Az új törvény megteremti a duális képzés német, osztrák 
és svájci gyakorlatához hasonlatos klasszikus formát. Az 
új rendszerben a duális képzés azt jelenti, hogy a szak-
képzési tevékenység a közismeret oktatásából (is kola) 
és a szakma (gazdasági szereplők, illetve a szol gál tatók 
általi) közös oktatásából áll.

Az új Szkt.-hoz kapcsolódóan a felnőttképzés rend-
szerének újragondolása, finomhangolása is megtörtént, 
ennek keretében a szakképzéshez is kapcsolódóan a fel-
nőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (további-
akban: Fktv.) is módosult. 

Új intézményszerkezet
A 2020/2021-es tanévtől átalakult a szakképzés intéz-
ményi szerkezete. Az új struktúra a szakképző intézmé-
nyek két típusát különítette el: a technikumot és a szak-
képző iskolát. (1. ábra) A szakképző intézmények állami 
és nem állami fenntartásban is működhetnek. Az állami 
szakképző intézmények fenntartói jogait a Kormány 
gyakorolja. Nem állami szakképző intéz mény fenntartói 
megállapodás alapján vehet részt a szakképzés állami 
alapfeladatainak az ellátásában.

1. számú ábra-Szakképzés 4.0 képzési szerkezete

(Forrás: SZAKKÉPZÉS 4.0 – A SZAKKÉPZÉS ÉS FEL-
NŐTTKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SZAK-
MA POLITIKAI STRATÉGIÁJA, A SZAKKÉPZÉSI REND-
SZER VÁLASZA A NEGYEDIK IPARI FORRADA LOM 
KIHÍVÁSAIRA 2019. ITM)

A technikumban érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára 
felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai to-
vábbtanulást vagy munkába állást elősegítő képzés fo-
lyik, amely technikusi oklevél megszerzésével zárul. Az 
oktatás első két, közismereti és ágazati alapismereteket 
adó éve után a második ciklusban a közismereti tarta-
lom mellett szakirányú oktatás folyik. A 11. évfolyam-
tól meg jelenő, vállalatok által végzett szakirányú okta-
tás esetén, a szakképzési munkaszerződésnek (korábbi 
szabályozás esetén tanulószerződés) köszönhetően, már 
a szakmai oktatás alatt is jövedelemhez juthatnak a ta-
nulók. 

Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők szá má ra, 
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a szakképző iskolák biztosítják 3 éves képzési időtar-
tammal az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakmák 
megszerzését. E képzési formában az első év ágaza-
ti alapismereteket, míg a következő két év szakirányú 
oktatás nyújt, elsősorban szakképzési munkaszerződés 
keretében. 

Új szakmastruktúra
Az új szakképzési szerkezet alapvetően két pillérre épül: 
szakmára és részszakmára felkészítő szakmai oktatásra, il-
letve szakképesítésre felkészítő szakmai képzésre.(2.áb ra)
A két rendszer egymásra épül, kiegészíti egymást, biz-
tosítva ezzel az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit.

 2. ábra-Új szakmastruktúra

 (Forrás: Innovatív Képzés Támogató Központ)

Az első pillért a szakmajegyzék(szakmai oktatás) ké-
pezi, amely kizárólag szakképző intézményben ok tat-
ható. A 175 – ágazati szintű, széles szakmai ala pozást 
biztosító – középfokú szakképzettséget je len tő szakma 
esetén - az átjárhatóság érdekében - kö zös ágazati tar-
talmak közvetítésére kerül sor és ezekhez kapcsolódóan 
új ágazati struktúra került meghatározásra. A szakmák 
a kapcsolódó gazdasági terület jellegétől, tagoltságától, 
összetettségétől függő en, szakmairányokat is tartalmaz-
hatnak, amelyek speciális szakmai tartalmak elsajátítá-
sára adnak lehetőséget. A kizárólag szakképző iskolában 
vagy technikumban oktatható, széles alapozású szak-
mák jegyzéke továbbra is jogszabályban kerül kiadásra. 
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-
ben kiadott szakmajegyzék, az Országos Képzési Jegy-
zéket váltja fel és csak az iskolai rendszerben oktatható 
szakmákat (pl. általános ápoló, egészségügyi asszisz-
tens, stb.) tartalmaz. 

Az új szakképzési struktúra másik pillérét azok a szak-

mai képzések alkotják, amelyek rövidebb idejűek, spe-
ciális tartalmúak, vagy ráépülnek valamelyik szakmá-
ra. A szakmai képzés kizárólag olyan szakképesítésre 
történő felkészítésre irányulhat, ami nem tartozik a 
szakmajegyzékben szereplő szakmák és részszakmák 
körébe. A szakmai képzés programkövetelménye nem 
jogszabály keretében jelenik meg, ezáltal a közzététel és 
szükség esetén annak módosítása is rugalmasabbá vált. 
A szakképzésért felelős miniszter a nyilvántartásba vé-
telt követően a programokat, honlapján (https://ikk.hu) 
teszi közzé. A szakmai képzések száma nem kerül kor-
látozásra, a gazdaság, illetve a munkaerőpiac igényeinek 
megfelelően dinamikusan változhat. Ebben a halmazban 
jelennek meg a kártevőírtó szakmák is (lásd. később).

A szakmai képzéseket programkövetelmények alapján 
csak felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzésszer-
vezők végezhetik. (a Programkövetelmények elérhetők 
https://szakkepesites.ikk.hu/web oldalon) A képzés, 
valamint a mérés-értékelés teljesen különvált. Tehát 
ha valaki programkövetelmény alapján megszervezett 
szakmai képzésben vesz részt, akkor a képzés kimeneti 
követelményekben előírt szakmai vizsgát, akkreditált 
vizsgaközpontban, független mérés-értékelési rend-
szer alapján kell letennie. Sikeres vizsga esetén képesítő 
bizonyítványt szerez, amely államilag elismert, önálló 
végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 
A programkövetelményekről – nyilvántartásba véte-
li eljárást követően – a szakképzésért felelős miniszter 
elektronikus nyilvántartást vezet. 

A vizsgáztatás új rendszere
Az alapszakmák, a részszakmák, valamint a szakképesí-
tések kimeneti szabályozásúak, azaz szakmai tartalmu-
kat a képzési és kimeneti követelmény (KKK), illetve 
a szakképesítéseknél programkövetelmény határozza 
meg. A képzés államilag elismert bizonyítvánnyal zárul. 
A technikumi képzés esetén technikusi oklevél, a szak-
képző iskolai képzést követően szakmai bizonyítvány, 
a szakmai képzést követően képesítő bizonyítvány ke-
rül kiállításra. Szakmai vizsgát, illetve képesítő vizsgát 
akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként 
akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A vizsgáztatás 
kapcsán megjelent két új elem, az elektronikus számon-
kérés (teszt) és a portfólió (képzés alatti és azt megelőző 
szakmai tevekénységek bemutatása) fogalma. 

Az egészségügyi szakképzés specialitásai
Az egészségügyi szakképzés számos ponton különbözik 
a szakképzés általános rendszerétől. Ez az eltérés egy-
részről a képzési szerkezetben, az egészségügyi szak-
képzés szakma irányításában és fenntartói szerkezeté-
ben jelenik meg.

Az egészségügyi szakképzés szerkezete
Az egészségügyi technikum első két évében – hasonló-
an a többi szakképzéshez - a közismereti tárgyak mel-
lett, szakmai tartalmakat sajátítanak el a tanulók, me-
lyet ágazati alapvizsga zár. Ez az alapvizsga megegyezik 
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a képzett segédápoló szakképesítés szakmai tartalmá-
val, így az esetleges képzési rendszerből történő kilépés 
esetén lehetősége nyílik a tanulóknak az egészségügyi 
ellátórendszerben történő munkavállalásra. 

A 10-12. évfolyam szakmai tartalma is közös, így az 
egészségügyi szakmák közötti választás a 12. évfolyam-
ra tolódik. Ezt a képzési szakaszt szakmai tanúsító vizsga 
zárja, melynek szakmai követelményei megegyeznek az 
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképe-
sítés követelményeivel.

A 12. évfolyam a szakmai előmenetel szempontjából 
vízválasztónak mondható. Sikeres tanúsító vizsgát kö-
vetően a tanulók választhatnak a 13-14. évfolyamon 
szerveződő okleveles technikusi (Általános ápoló, Kli-
nikai laboratóriumi szakasszisztens), illetve a techni-
kusi (Egészségügyi asszisztens, Egészségügyi laboráns, 
Gyakorló ápoló, Ortopédiai műszerész, Perioperatív 
szakasszisztens, Radiográfiai szakasszisztens, Rehabili-
tációs terapeuta, Szövettani szakasszisztens, Mentőápo-
ló) szakmák között. A képzéseken belül 23 különböző 
szakmairányban van lehetőség specializálódni.

Az egészségügyi szakképzés másik strukturális speciali-
tása, hogy a korábban iskolarendszeren kívüli egészség-
ügyi képzések - így az egészségügyi kártevőírtó, egész-
ségügyi gázmester képzés is - a szakmai képzések között 
jelennek meg. Az Egészségügyi kártevőírtó szakképesí-
tés programkövetelményei a https://szakkepesites.ikk.
hu/ oldalon „Közegészségügyi és foglalkozás-egészség-
ügyi szolgáltatások, Kommunális és közegészségügyi 
szolgáltatások között, míg az Egészségügyi gázmester 
programkövetelményei a „Több tudományterületet át-
fogó programok az egészségügyi és a szociális gondos-
kodás főirány túlsúlyával” címszó alatt találhatók.

Az egészségügyi szakképzés irányítása
Az egészségügyi szakképzés irányításának felelőssége 
két miniszter, a szakképzésért felelős miniszter (ITM) és 
az egészségügyért felelős miniszter (EMMI) között oszlik 
meg.

A szakképzésért felelős miniszter kompetenciájába tar-
tozik többek között

• a szakképzési centrumok keretében működő egész-
ségügyi szakképző iskolák irányítása,

• a szakképzés általános működési feltételeinek bizto-
sítása (képzési és kimeneteli követelmények és prog-
ramtantervek, tankönyvek kiadása, szakmai vizsgák 
megszervezéséhez szükséges irányítási feltételek biz-
tosítása, stb.)

Az egészségügyért felelős miniszter felelősségi körébe 
tartozik 

• a képzések indításának az engedélyezése 

• az egészségügyi szakképzés szakmai és módszertani 
fejlesztése 

• a szakképzés egyéb kérdéseiben (programtantervek 
a képzési és kimeneti követelmények tartalma, szak-
képzési keretszámok meghatározása, interaktív vizs-
gatevékenység tartalmának kialakítása, stb.) egyetér-
tési jog gyakorlása.

Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörét 2021-től 
az Országos Kórházi Főigazgatóság látja el.

Egészségügyi gázmester gyakorlati képzés



KÁRTEVŐÍRTÁSXXVII. évfolyam, 2.szám 5 

Kártevőírtó szakképesítések fejlesztése
A fejlesztés során első körben az egészségügyi ágazat ön-
álló, un. egészségügyi ágazati szakmai képesítések listát 
kívánt létrehozni, melyben a rövid idejű (max. 1 év), fel-
nőttképzés keretében megszerezhető, államilag elismert, 
egészségügyi munkakör betöltésére feljogosító képesíté-
seket kívánta szerepeltetni. A munkaerő piaci szempont-
ból fontos hiányszakmákat választó tanulók képzési és 
vizsgáztatási költségeit az állam biztosította volna. Ennek 
fejében a támogatásban részesülők vállalták volna, hogy 
sikeres szakmai vizsgát tesznek és a vizsgát követően leg-
alább annyi ideig dolgoznak valamely hazai közfinanszí-
rozott egészségügyi szolgáltatónál (a megszerzett szak-
képesítésnek megfelelő munkakörben), amennyi ideig 
a támogatott képzésük tartott. A hiányszakmák körét az 
egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitor-
ing rendszer alapján határozták volna meg. A kezdemé-
nyezést a szakképzésért felelős miniszter nem támogatta, 
így ezek a képesítések a korábban ismertetett szakmai 
képzések között jelentek meg. 

 A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége 
(MaKOSZ) a programkövetelmények megjelenését kö-
vetően módosítási indítványt nyújtott be az Innovatív 
Képzéstámogató Központ (IKK) felé, mivel nem érezte 
elégségesnek a szakmai vizsga által biztosított kerete-
ket a tanulók felkészültségének objektív megmérésére. 
A programkövetelményekben meghatározott képesítő 
vizsgák keretei csak „mintavételre” adnak módot, nincs 
lehetőség a vizsgázók teljes gyakorlati felkészültségé-
nek a megismerésére. 

Az Egészségügyi gázmester, illetve az Egészségügyi 
kártevőirtó szakemberek a lakosság közvetlen környe-
zetében, az egészségügyi szempontból káros rovarok és 
rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és 
erősen mérgező irtószerekkel, gázosító szerekkel vég-
zik. Az irtószerek nem megfelelő alkalmazása ökológiai 
károkat, súlyos egészségkárosodásokat okozhatnak. Az 
emberek és a környezet fokozott biztonsága érdekében 
a vizsgára való jelentkezés feltételeként kezdeményezte 
a 80 órás irányított szakmai gyakorlat kötelezővé téte-
lét. Az Innovatív Képzéstámogató Központ a javaslatot 
befogadta és a módosítást felterjesztette a szakképzésért 
felelős miniszter részére. 

Összefoglalva
A Szakképzés 4.0 kapcsán megváltozott képzési struk-
túrában, felnőttképzés keretében továbbra is van le-
hetőség Egészségügyi gázmester, illetve az Egészség-
ügyi kártevőirtó szakképesítés megszerzésére, amelyek 
vizsgáit a továbbiakban független vizsgaközpontok 
szer vezik. A képesítő vizsgákon a MaKOSZés a Magyar 
Egészségügyi Gázmesterek Egyesülete érdekképviseleti 
szervezetként egy-egy vizsgabizottsági taggal jelen lesz. 
Bízunk benne, hogy a több évtizedes múltra visszate-
kintő elismert szakmák, megújult tartalommal tovább 
szolgálják a lakosság biztonságát.

(Vízvári László)

KÖTELEZŐ 
SZAKMACSOPORTOS 

TOVÁBBKÉPZÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKDOLGOZÓK SZÁMÁRA

Tisztelt Olvasóink!

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésekről 
tájékozódhatnak 

a https://szaftex.aeek.hu/szaftex/szaftex/EntKt-
kListLazy.xhtml oldalon. 

Amennyiben a kötelező szakmacsoportos tovább-
képzések valamelyikén részt kívánnak venni, lehe-

tőség van jelentkezni regisztrációt követően 

a https://szaftex.aeek.hu/ honlapon keresztül.

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 
szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rende-
let 4.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint az egész-
ségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos 
továbbképzését a felsőoktatási intézmények or-

vos- vagy egészségtudományi karai, az ÁEEK, és a 
szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására, 
meghatározott akkreditáció útján jogosultságot 

szerzett egészségügyi intézmények és iskolarend-
szerű egészségügyi szakképzést folytató intézmé-

nyek szervezhetnek. 

Bővebb információt 

a https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyil-
vantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mu-
kodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/

tovabbkepzesi-programok/kotelezo-szakmacso-
portos-tovabbkepzesi-programok  

honlapon találhatnak.
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ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ MAGYAR 
PATKÁNYTÉRKÉP

KIDERÜLT, HOL ÉSZLELIK A LEGTÖBB PATKÁNYT 

AZ ORSZÁGBAN  
Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne észlelnének patkányokat, de az egyes megyék, nagyvárosok között hatalmasak a kü-
lönbségek – derült ki a most először elkészült országos patkánytérkép adataiból, amelyek az egerek előfordulását is megmutatják. 
Mindkét kártevőből többel találkozott az elmúlt időszakban a megkérdezettek nagyobb része. A felmérésben négyezren vettek 
részt a Sokk a rovar Facebook-oldalon, ahol most az ország kullancstérképét rajzolhatják meg egy kérdőív kitöltésével.

 

A „Sokk a rovar” Facebook-oldal 2020-ban először a 
Magyarországon néhány évtizede megjelent invazív cí-
meres poloskákról készített térképet. Vannak azonban 
olyan kártevők is, amelyekkel kényszerűségből már 
évszázadok óta együtt kell élnünk, mégsem mérte fel az 
országos elterjedtségüket még senki. Ezért Magyaror-
szág egyik legrégebbi rágcsáló- és rovarirtószergyártó, 

valamint kártevőirtó cége, a Bábolna Bio most arra vál-
lalkozott, hogy a kártevőkkel foglalkozó „Sokk a rovar” 
Facebook közösség segítségével létrehozza az országos 
patkánytérképet, amely az egerek előfordulását is meg-
mutatja. Eddig idehaza csak a patkányok elterjedtsé-
géről gyűjtöttek részlegesen adatokat néhány nagyobb 
településen, de évtizedes, részletes idősorok egyedül 
Budapestről állnak rendelkezésre. 
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A felmérés módszertana

Az online kérdőíves kutatás három hétig, 2020. novem-
ber 11. és 30. között zajlott. A kérdőívet az ország bár-
mely részéről kitölthették, a kutatást a Facebookon és a 
sajtóban is országosan népszerűsítettük.

A kérdőívet magát a „Sokk a rovar” Facebook oldalon 
lehetett kitölteni, de máshonnan is el lehetett érni, szá-
mos online újságban is megjelent a kérdőív linkje, és a 
Facebook-oldal közösségéből is sokan megosztották a 
kérdőív kitöltésének lehetőségét.

A kérdőívet 4000-ren töltötték ki, ami ilyen kutatás 
esetén kifejezetten nagy szám (ezres adatbázisból már 
bőven reprezentatív kutatásokat készítenek), ugyanak-
kor a lakosság által on-line történő felmérésnek lehet-
nek bizonyos pontatlanságai. Egyrészt a laikus észlelő 
nem biztos, hogy különbséget tud tenni a patkány és az 
egér között, másrészt ugyanazt a rágcsálót esetleg több 
személy is bejelentheti.

Az ország minden pontjáról érkezett kitöltött kérdőív, 
nincs olyan jelentősebb település vagy kisrégió, ahon-
nan nem, így a felmérés területileg lefedi az egész orszá-

got.Az adatokat a részletes feldolgozás után országtér-
képen vizualizáltuk.

Az országtérképen a reális összehasonlíthatóság érde-
kében a megyei, települési észlelési, bejelentési adato-
kat lakosságarányosan mutattuk be. Ezzel lehetett ki-
szűrni a megyék és települések mérete, lakosságszáma 
közötti különbségből adódó aránytalanságot. A térképen 
a középértéknek számító adatokhoz képest határoz tuk 
meg a magas és alacsony észlelésszámokat.

Az általunk közölt adatok lakosságarányos észlelé-
sekről szólnak, nem fertőzöttségi vagy patkányszám 
adatok. Utóbbiakat csak az adott régióban vagy telepü-
léseken végzett nagymintás felméréssel lehet megha-
tározni. 

Budapesti adatokat azért nem publikáltunk, mert ez 
az egyetlen település, ahol évtizedekre visszamenőleg 
napi adatfelvétel történik az észlelésekről, és ezek az 
adatok nem összevethetők a kérdőíves felmérés adata-
ival. A budapesti észlelésekről jelenleg a Fővárosi Ön-
kormányzat tud tájékoztatást adni.

A térkép alapjául szolgáló kérdőívet 4000 érdeklődő 
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töltötte ki, így nagy adatbázis alapján mutatható be, hol 
mennyire terjedtek el az országban ezek a rágcsálók. A 
felmérés szerint nincs olyan vidéke az országnak, ahol 
ne lennének jelen a patkányok és az egerek, de az egyes 
megyék és települések között nagyon nagyok a különb-
ségek. Lakosságarányosan a legkevesebb bejelentés a 
dunántúli megyékből jött, a legtöbb pedig Békésből, 
Borsodból, Hevesből és Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ből. A patkányok és egerek előfordulása összeségében 
hasonló képet mutat, azonban a két kártevő elterjedtsé-
gében is vannak jelentős különbségek, akár ugyanabban 
a megyében is. Míg például Borsodból jött lakosságará-
nyosan a legtöbb egérészlelés, addig a patkányoknál a 
megye nincs a legmagasabb adatúak között. Patkányok-
ból a legkevesebb bejelentés egyértelműen a dunántúli 
megyékből érkezett, egerek azonban a Nyugat-Dunán-
túl kivételével itt is szép számmal vannak. A nagyváro-
sok között is előfordulnak akár többszörös különbségek, 
de általában ezeknek a településeknek az adatai nagy-
ságrendileg megegyeznek a saját térségükével.

Érdekesség, hogy a nagyobb települések közül a lakossá-
garányos bejelentések alapján a patkányok és az egerek 
észlelésében is Sárbogárd, Gyomaendrőd és Kisújszál lás 
végzett az első három helyen, csak más sorrendben.

A felmérés során arra is válaszolt a mintegy 4000 meg-
kérdezett, hogy észlelt-e változást a patkányok és ege-
rek számában az elmúlt időszakban. A válaszokból az 
derült ki, hogy a többség szerint nőtt ezeknek a rágcsá-
lóknak a száma a környezetükben. A kártevőket jelen-
tők legnagyobb része patkányból és egérből egyaránt 
több példányt észlel évente.

A patkányok és egerek amellett, hogy közegészségügyi 
veszélyt jelentenek, akár komoly gazdasági károkat is 
tudnak okozni, így ellenük még akkor is folyamatosan 
védekeznikell, ha jelenlétük éppen nem látható, ezzel 
ugyanis elejét lehet venni az elterjedésüknek – hívta fel 
a figyelmet a megelőzés fontosságára Dr. Bajomi Dáni-
el, a Bábolna Bio Kft. ügyvezetője. A szakember szerint 
a felmérés adatai azt mutatják, hogy az egyéni, lakossági 
védekezés, az irtószerkihelyezés mellett sok településen 
szükség lenne a szervezett és folyamatos kártevőmen-
tesítésre, mert tartósan csak így lehet visszaszorítani a 
patkányok és egerek jelenlétét.

 A „Sokk a rovar” Facebook oldalon már elérhető a kö-
vetkező kártevőtérkép kérdőíve. Ezúttal abban kérik az 
érdeklődők segítségét, hogy több ezer észlelés alapján 
megrajzolhassák az ország kullancstérképét. 

 (Tóth Levente)
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A SZÚNYOGIRTÁSI KÍSÉRLET 
MÁSKÉPPEN

 
„FELRÖPPEN SZÚNYOG-PROJEKTÜNK” – ez áll egy fi-
gyelemfelkeltő plakáton az amerikai Florida Keys-ben. 
A helyi szúnyogirtó bizottság és a brit székhelyű, bio-
technológiával foglalkozó cég, az Oxitec finanszírozásá-
val a hirdetés azt a vitatott tervet reklámozza, hogy több 
millió genetikailag módosított egyiptomi csípőszúnyo-
got (Aedes aegypti) (sárgaláz szúnyog) engednek a sza-
badba egy új biotechnológiai kártevőirtó módszer tesz-
telése céljából. A kísérlet, ami április végén kezdődött, 
az első ilyen jellegű próba az Egyesült Államokban, és 
harctérré változtatta a Florida Keys-i szigeteket a tudo-
mánnyal és a kormány hatáskörével kapcsolatban, illet-
ve abban a kérdésben, hogy van-e joga az emberiségnek 
megváltoztatnia a természetet.

Az Oxitec egyiptomi csípőszúnyogainak (sárgaláz szú-
nyog) bevetését tavaly engedélyezte az USA környezet-
védelmi hatósága (EPA). Ezeket a rovarokat genetikailag 
úgy módosították, hogy legyen egy halálos fehérjét ter-
melő, „önmagát korlátozó” génjük. A szúnyogokat la-
boratóriumban nevelik és tetraciklinnel, egy olyan an-
tibiotikummal táplálják, amely megakadályozza, hogy a 
hozzáadott gén aktiválódjon. Ezt követően a szúnyogok 
petéit a szabadba juttatják antibiotikum nélkül, hogy ott 
keljenek ki. A gén elpusztítja a még nem ivarérett pe-
terakó nőstény szúnyogokat, mivel csak ezek azok a 
szúnyogok, amik csípnek. A hímek viszont kifejlődnek, 
párosodnak a vadon élő szúnyogokkal, és továbbadják 
hibás génjüket. Aztán elpusztul a nőstény ivadékuk, és 
ez a populáció drasztikus csökkenéséhez vezet.

A következő néhány hónapban kb. 1000 szúnyog rajzik 
majd ki az Oxitec dobozaiból minden héten; a kísérlet 
jelenlegi fázisa mintegy 140.000 szúnyogra terjed ki, 
majd közel 20 milliót reptetnek később a nyár folya-
mán, a második fázisban. Az Oxitecnek az a célja, hogy 
bebizonyítsa az amerikai jogalkotóknak, hogy a techno-
lógia ugyanúgy be fog válni itt, mint ahogy a cég jelenté-
se szerint Brazíliában, ahol, a vállalat elmondása alapján 

a szúnyogpopuláció 95%-kal csökkent a hasonló kísér-
letek során. Az Oxitec vezérigazgatója, Grey Fransen úgy 
nyilatkozott, hogy a cég munkája létkérdés. A szúnyo-
gok által terjesztett betegségek világszerte több, mint 1 
millió ember halálát okozzák évente, és a klímaválto-
zás növeli a rovarok mozgásterét és az általuk hordozott 
kórokozókat.  „Olyan új technológiák kifejlesztését és 
bővítését tervezzük, ami lehetővé teszi, hogy az embe-
ri faj továbbra is fennmaradjon ezen a bolyón”– mondja 
Frandsen.

AZONBAN FELKORBÁCSOLÓDTAK a genetikailag mó-
dosított szervezetek (GMO-k) elleni érzelmek az Egye-
sült Államokban, és néhány helyi lakos Keys-ben egy-
általán nincs elragadtatva, hogy egy hatalmas genetikai 
kísérlet középpontjába került. „A cég azt hiszi, hogy 
buták vagyunk” – nyilatkozta Mara Daly, édesanya és 
üzlettulajdonos, aki már évek óta harcol az Oxitec ellen. 
Daly és a hozzá hasonlók aggódnak, hogy a módosított 
szúnyogok előre nem látható egészségügyi vagy ökoló-
giai hatást okozhatnak. A cég tisztségviselői azt mond-
ják, hogy a Dalyhoz hasonló emberek a kisebbséget 
jelentik, akik a nagy GMO-ellenes szervezetek által fi-
nanszírozott kampányokban félelmet keltenek, és elfer-
dítik a tudományos igazságot. „Az Oxitecet rágalmaz-
zák” – mondja Frandsen. „Mindennek elmondtak már 
minket.” A Florida Keys-i Környezetvédelmi Koalíció 
tagjai, akik a helyi GMO-szúnyogok elleni koalíció ré-
szét képzik, azt mondják, hogy aggodalmaik indokoltak. 
A Koalíció egy önkéntesekből álló szervezet, „aminek se 
pénze, se költségvetése nincs” – emelik ki, és egy pe-
tíciót említenek az Oxitec projekt ellen, amelynek több 
mint 200 ezer aláírója volt, valamint több tucat orvos is 
aláírt egy levelet támogatásként, amiben további teszte-
lést kérnek.

A két repülőgéppel és hat helikopterrel felszerelt Florida 
Keys-i Területi Szúnyogirtó (FKMCD) hangárja a flori-
dai Marathon városában igazi katonai művelet színteré-
nek tűnik. Valóban ez egyfajta hadviselés, berepüléseket 
kell végezni az ellenséges erők ellen, akik betegséget 
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terjeszthetnek a szubtrópusi szigeteken. Minden nap, 
több tucatnyi FKMCD ellenőr indul el Keys-ben min-
den irányba, hogy mintát vegyen az állóvizekből, van-e 
bennük szúnyoglárva. A kisebb tenyészhelyeket saját 
maguk semmisítik meg; a nagyobbakhoz légi segítséget 
hívnak, hogy szúnyogirtó szert szórjon le az ivaréretlen 
rovarok irtása érdekében.

Az egyiptomi csípőszúnyog (sárgaláz szúnyog) túl töré-
kenynek tűnik ahhoz, hogy ilyen taktikát érdemeljen ki. 
Kissé habozva szoktak kőrözni célpontjuk körül, és ha 
eljön a megfelelő alkalom, lebuknak egy szippantás vé-
rért. Rajeev Vaiyanathan, orvosi entomológus és az Oxi-
tec amerikai program igazgatója könnyen azonosítani 
tudja az Aedes aegypti-t a rágcsálókra vadászó őseiktől 
örökölt repülési mintájuk alapján. „Ha egy rágcsálóval 
próbál meg valaki táncolni, nagyon óvatosnak kell len-
nie” – mondja. „Úgy kell fel-le mozognia és cseleznie, 
mintha ökölvívó lenne.”

Úgy mozognak, mint a pehelysúlyúak, de az egyiptomi 
csípőszúnyogok (sárgaláz szúnyog) nehézsúlyú veszélyt 
jelentenek. Szinte kizárólag az emberekből táplálkoz-
nak, és terjesztik a Zika és a dengue-láz vírusát. Közben 
az FKMCD tűzereje egyre kevésbé hatékony, mivel az 
egyiptomi csípőszúnyogok (sárgaláz szúnyog) és a többi 
rovar rezisztenssé válik a kémiai irtószerekkel szem-
ben. 2009-ben évtizedek óta az első alkalommal tört 
ki Keys-ben a gyakran életveszélyt jelentő dengue-láz 
vírus, aminek hatására a helyi tisztségviselők az Oxi-
techez fordultak. A Zika-vírus, ami pusztító neurológiai 
rendellenességekhez vezet, 2006-ban jutott el Floridá-
ba, még több riadalmat keltve. Több tudós is úgy nyilat-
kozott a TIME magazinnak, hogy ezek az incidensek azt 
mutatják, hogy sürgősen szükség van az olyan technoló-
giák fejlesztésére, amilyen az Oxitecé. „Az embereknek 
itt Floridában hatalmas bosszúságot okoznak a szúnyo-
gok” – mondta John Mumford, a London Imperial Colle-
ge ökológus tudósa. „Nagyon szerencsések, hogy nincs 
súlyos betegség miatt is problémájuk.”

Mégis az Oxitec munkáját szinte azonnal vitatták a helyi-
ek, köztük Ed Russo, a Florida Keys-i Környezetvédel-
mi Koalíció elnöke. Az Oxiteckísérletének elindításáról 
szóló bejelentés előtti estén Russo szabadtéri vacsorára 
hívta a TIME magazint, ahol whiskyt rendelt és a ma-
gasba emelte poharát a cég elleni dühös panasztételként. 
Russo és szövetségesei részben azért aggódnak, hogy az 
Oxitec szúnyogok nem várt hatással lehetnek a lakókra 
és környezetükre. „Ha egy kísérleti irtószert vezetünk 

be, tegyük ezt felelős és átlátható módon” – mondta 
Russo.

Az Oxitec-ellenesek azt is mondják, hogy a cég bele-
avatkozott a helyi politikába. Az a véleményük, hogy az 
Oxitec pénze túlszárnyalja az ő lehetőségeiket, ami pél-
dául segített rádióhirdetések, direkt marketing levelek 
és a házhoz eljuttatott prospektusok finan szírozásában  
a cég terveiről 2016-ban rendezett nem kötelező nép-
szavazásban. A nyilvános dokumentumok azt mutatják, 
hogy az Intrexon Corp., ami akkor az Oxitec anyacége 
volt, 176.000 dollárt költött egy Florida Keys-i Biztonsá-
gi Szövetség támogatására, amit a genetikailag módosí-
tott szúnyogokról hozandó döntéshozatalra szántak még 
a szavazás előtt. (Az Oxitec egyik szóvivője azt mondta, 
hogy az erőfeszítéseiket a GMO-ellenes csoportok által 
terjesztett „valótlanságok és hamis információk” ellen-
súlyozására szánták.) A népszavazás simán lezajlott a 
Keys szigeteken, bár a projektre vonatkozóan egy helyi 
javaslat megbukott Key Haven-ben, ahol a tisztségvi-
selők eredetileg az Oxitec szúnyogok kibocsátását ter-
vezték. (Később azonban ezt visszavonták; az FKMCD 
tisztségviselők azt mondták, hogy az új zónákat a nép-
szavazás, a helyi szúnyogpopulációk és az EPA iránymu-
tatások alapján választották ki.)

Azóta azoknak a helybélieknek, akik ellenzik a pro-
jektet, valamint néhány külső megfigyelőnek az a vé-
leménye, hogy Keys lakói kevés információt kaptak 
a folyamatról. „Ez nagyon rossz dolog demokratikus 
szemszögből nézve” – mondja Sandra Schwindenham-
mer, a német Giesseni Egyetem politika tudósa, aki ta-
nulmányozta az Oxitec-et és a GMO kezelését. Az Oxitec 
képviselői szerint a 10 év alatt, amióta a helyi tisztségvi-
selők meghívták a céget, hogy Keys-ben dolgozzon, „az 
egész világ egyik legproaktívabb közrészvételi erőfeszí-
tése lehet, amit az Oxitec tett a vektorkontroll technoló-
giára vonatkozóan.”

Függetlenül attól, hogy igazak-e a tisztességtelen kam-
pányolás állításai, az aktivisták aggodalmai közül van 
néhány, amelynek nincs igazi alapja az Oxitec munká-
jának tudományosságára vonatkozóan. Például az egyik 
Oxitec-ellenes plakát azt sugallja, hogy ha a cég egyik 
szúnyogja megcsíp valakit, az szokatlan reakciót vált-
hat ki. De a cég csak hímszúnyogokat bocsát szabadon, 
amelyeknek nincs olyan szájszervük, amivel csípni tud-
nának.

Azonban ennél érvényesebb tudományos kritikák-
ból is van elég. Jennifer Kuzma, a North-Carolina State 
University köz- és nemzetközi ügyek professzora azt 
mondja, hogy az Oxitec technológiájáról értékelést kel-
lett volna kérni egy külső, független tudományos bizott-
ságtól az EPA felülvizsgálat alatt. „Ez a technológia lé-
nyegében az ökoszisztémán keresztül terjed” – mondja 
Kuzma. „Ez egy szigorúbb és több felet is bevonó felül-
vizsgálati folyamatot igényelt volna.” Az Oxitec képvi-
selői azt mondják, hogy az EPA jellemzően nem szokott 
ilyen bizottságokat összehívni a kártevőirtó szerekkel 
kapcsolatban. Sőt, néhány szakértő úgy véli, hogy az 
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Oxitec technológiája kisebb ökológiai lábnyomot hagy, 
mint a kártevőirtószerek, amelyek árthatnak a jótékony 
rovarpopulációknak. Ez a szúnyogfaj invazív” – mondja 
Anthony James, az Irvine székhelyű University of Ca-
lifornia, mikrobiológiai professzora. „Nem valószínű, 
hogy bármilyen erőfeszítés, ami a környezetből való el-
távolítására irányul, jelentős ökológiai hatással járna.”

Dr. John Norris, egy Key West-ben lévő kórház, a Low-
er Keys Medical Center személyzetének vezetője amiatt 
aggódik, hogy ha a szúnyogokat antibiotikummal etetik, 
ez elősegítheti az antibiotikumokra rezisztens baktéri-
umok növekedését. Három külsős szakértő, akiket a 
TIME megkeresett, eltérő véleményen volt Norris aggo-
dalmát illetően. Az Oxitec képviselői azt mondják, hogy 
azok a peték, amik az USA-ban kelnek ki, soha nem ke-
rülnek kontaktusba az antibiotikummal, és az EPA meg-
vizsgálta ezt a lehetséges problémát, de úgy találta, hogy 
nem áll fenn kockázat.

Végül, Jeffrey Powell, a Yale Egyetem evolúciós bioló-
gusa, aki a szúnyogok genetikáját tanulmányozza, azzal 
érvelt, hogy függetlenül a többi környezeti és egészség-
ügyi aggodalomtól, az Oxitec technológiája alapvetően 
nem működik. Powell 2013-2015 adatokat osztott meg 
a TIME magazinnal az Oxitec brazil kísérletéről, ami azt 
mutatja, hogy a hímek hatékonysága körülbelül más-
fél év után csökkent, mert, ahogy ő mondja, a nősté-
nyek már nem párosodtak az Oxitec módosított hím-
szúnyogjaival. Amikor Frandsent a cég vezérigazgatóját 
arról kérdeztük, hogy lehet-e ilyen probléma, egysza-
vas választ adott: „Nem.” Az Oxitec képviselői később 
még hozzátették, hogy Powell állításai ellentmondanak 
a projektről kiadott adatoknak, amelyek azt mutatják, 
hogy a szúnyogpopulációkat heteken keresztül vissza-
szorították – a szúnyogok több életciklusán át – miután 
a cég szúnyog kibocsátásai már leálltak. 

ELŐZŐ ESTE, mielőtt az Oxitec bejelentette a floridai 

projekt indulását, turisták töltötték meg a bárokat és ét-
termeket Key West központjában, és ez a nyüzsgő lég-
kör nem igazán utalt arra a nagy jelentőségű genetikai 
kísérletre, ami néhány mérföldnyire onnan készen állt 
az indulásra. Mégis volt néhány helybeli, akik tudtak 
a kísérletről, és még mindig bántotta az igazságérzetü-
ket. „Miért van joguk kísérletezni Florida Keys-ben?” – 
mondja Russo. „ha ezt megtehetik, akkor nem tudom, 
mi a helyzet. Egy másik országban élek … Legyen Ön a 
bíró. Ilyen világban akar élni?” Az Oxitec ellenfelei nem 
adják fel; néhányan jogi lépéseket fontolgatnak. „Még 
ha el is vesztettük ezt a csatát, és itt lesz ez a sz-r a kör-
nyezetünkben, akkor is szeretném kikészíteni őket” – 
mondja Daly.

A szúnyogok és az általuk terjesztett betegségek sem ad-
ják fel az egész világon. Kérdés sem férhet hozzá, hogy 
szükségünk van megoldásra. Nem valószínű, hogy most 
New Yorkban a Times Square-en vagy Chicagóban a 
Millenniumi Parkban egyiptomi csípőszúnyogot (sár-
galáz szúnyog) támadásnak lennénk kitéve, de 2050-
ben, lehet, hogy már le kell söpörnünk egy egyiptomi 
csípőszúnyogot (sárgaláz szúnyog) a vállunkról, mivel 
a klímaváltozás hatására megnő a terjedési területük. 
És amint a helyi ellenzők a következő lépésükön gon-
dolkodnak, az Oxitec jövőképe kezd kiszabadulni a do-
bozokból egész Keys-ben. Ha a cégnek sikere lesz itt, 
akkor genetikailag módosított szúnyogjai egy lépéssel 
közelebb kerülnek ahhoz, hogy utat találjanak az Ame-
rikai Egyesült Államokba és a világba, és potenciálisan 
kulcsfontosságú fegyverek lehetnek a szúnyogok által 
terjesztett betegségek elleni globális küzdelemben. „Én 
csak a technológia hatékonyságát szeretném bebizonyí-
tani” – mondja Frandsen. Lehetőséget kaptunk. Bizo-
nyítani akarok.

(A cikk a Time magazin 2021. június 14-i számában jelent meg. 
Ugyanerről a tetraciklines kísérletről a MaSZOSZ 2017. évi kon-
ferenciáján Jan O. Lundström  (Uppsalai Egyetem, Svédország) 
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ELHUNYT DR. PAPP LÁSZLÓ 
BIOLÓGUS, 

AZ MTA RENDES TAGJA
Életének 75. évében, 2021. március 28-án elhunyt Dr. Papp László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, Széchenyi-díjas magyar biológus, zoológus, entomológus. Fő kutatási területe a kétszárnyúak (Diptera) 
imágóinak, lárváinak alaktana, a legyek rendszertana, a repülő rovarok (elsősorban a legyek) közösségszerke-
zete és társulásszerveződése, valamint a ritkán előforduló rovarfajok tanulmányozási és védelmi módszereinek 
vizsgálata volt.

A rendszertani nómenklatúrával foglalkozó munkáiban három légycsaládot, azokon belül több mint kilencven, 
tudományos szempontból új légynemet és több mint hétszáz légyfajt írt le. Mindig büszke volt arra, hogy ebből 
csupán nyolc bizonyult szinonimának, és azok is csak azért, mert néhány hónappal később jelent meg a cikke, 
mint egy másik kollégáé. 

Magyarország állatvilágában több mint kétezer légyfajt sikerült elsőként kimutatnia. Ez az eredménye nemzet-
közi figyelmet is keltett. Ha véletlenül – ami igen ritkán fordult elő – olyan „legyecskét” mutatott neki valaki, 
amit nem tudott egy könyv kinyitásával meghatározni, lázas kutatásba kezdett, és addig nem nyugodott meg, 
amíg nem sikerült meghatároznia vagy újként leírnia. Könyvszerkesztői munkássága is jelentős, Darvas Bélával 
és Soós Árpáddal több nemzetközileg elismert kézikönyvet írt, elsősorban rovartani területen. Darvas Bélával 
közösen megszervezte Budapesten az első dipterológiai világkonferenciát, és ezzel útjára indította ezt a négyé-
venkénti rendezvénysorozatot.

1965-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, 
ahol 1970-ben kapott biológusi diplomát. Diplomájának megszerzése után a Magyar Természettudományi Mú-
zeum Állattárának munkatársa lett. Itt több mint tíz éven keresztül dolgozott, utána rövid ideig általános iskolai 
tanár volt Vecsésen. 1982-ben az Állatorvostudományi Egyetemen kezdett el dolgozni, majd 1986-ban visszatért 
a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárába. Később az MTA és a Múzeum közös Állatökológiai Kutató-
csoportjának vezetésével bízták meg, majd kutatóprofesszori megbízást kapott.

A kutatócsoport vezetőjeként megfogalmazott egy magas elvárást a nemzetközi publikációk tekintetében, amúgy 
teljes szabadságot adott a kutatásokban, a tudományos közéleti tevékenységekben és a napi rutinban is. Ajtaja 
mindig nyitva állt hosszas beszélgetésekre, melyek során a legyeken és kutatásokon túl a magyar tudomány 
belső ügyei is kendőzetlenül előkerültek. Múzeumi állása mellett oktatott az Állatorvostudományi Egyetemen, a 
Szegedi Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

1976-ban védte meg a biológiai tudományok kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori értekezését. 1976-ban az 
MTA Zoológiai Bizottságának, 1986-ban az Ökológiai Bizottságnak lett tagja. 1990-ben megválasztották a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező, 1998-ban rendes tagjává. Az MTA-t szolgálni akarta, erősíteni a „szuprás” szak-
területet, például többeket rávett az MTA doktora cím megszerzésére. 1998 és 2000 között a Tudományetikai Bi-
zottságban is dolgozott, 2000-től részt vett az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa munkájában. 1991 és 1998 között 
az Országos Tudományos Kutatási Alap több szakbizottságának tagja volt.

1965-ben lépett be a Magyar Rovartani Társaságba, amelynek 1975 és 1977 között titkára, majd választmányi tagja 
lett, emellett tagja volt a Magyar Biológiai Társaságnak, a Magyar Parazitológusok Társaságának és a Magyar Ökoló-
gusok Egyesületének. 1992 és 1996 között az Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae főszerkesztője volt.

Falus András, az MTA rendes tagja

Báldi András, az MTA doktora

Soltész Zoltán PhD

(Az MTA honlapján megjelent hírt változtatás nélkül közöljük – Dr. Papp László Dr. Soltész Zoltánnal közösen 
tartott előadást „Szinantróp legyek” címmel a MaKOSZ Inárcson megrendezett, XXVIII. Országos Konferenci-
áján,  2018. október 18-án.)

Papp László (1946–2021) 
Fotó: Soltész Zoltán
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A NÉMET CSÓTÁNYTÖRTÉNETE
Ez a háttér története annak, hogy egy kis barna csótány hogyan talált menedéket a Borneo barlangjaiban kosarakban tárolt 
borsszemek között, majd a fűszer kereskedelem segítségével járta be az egész világot és segített létrehozni a kártevőmentesítő 

iparágat. 

A borneoi barlangokban a német csótányok évszázadok alatt fejlesztették ki biológiai “képesség csomagjukat”, és mindez az 
1600-as években fizetődött ki. A borneoi termelők a fűszerkereskedőknek szánt szárított Sarawak borsot tárolták azokban a 

barlangokban.

A Blattella germanica velük utazott. A többi már történelem. 

És most jöjjön a történet többi 
része. A német csótány való-
színűleg a Dél-kínai-tenger 
tropikus szigetéről, Borneo 
mészkőbarlangjaiból szárma-
zik. A rokon Blattella fajok 
most is ott élnek.A barlangok 
masszívak, és egyenletesen magas hőmérsékletű és pá-
ratartalmú klímával rendelkeznek. A borsszemeket szá-
razon és biztonságban tartották a kalózok elől. Az üzlet 
létrejötte után a száraz borsszemeket tartalmazó kosa-
rakat és zsákokat gyors kétárbocos vitorlásokra és szkú-
nerekre pakolták, amelyek a kereskedelmi szelek szár-
nyán Melaka (Malajzia) kikötőjébe szállították azokat. 
Az 1600-as évek fűszerkereskedelmének fővárosában 
az ottani raktárak átmeneti tárolást biztosítottak. A pisz-
kos padlón a borsszemekkel teli zsákok a többi fűszer-
rel, élelemmel és textillel együtt várták a nagyobb ha-
jókba történő bepakolást, hogy nyugatra szállítsák őket.

Barlangokból a konyhákba

A borneói barlangrendszer 
állandó hőmérséklete és pá-
ratartalma, valamint a termé-
szetes ragadozók korlátozott 
száma ideális élőhelyet biz-
tosított a B. germanica sike-
réhez. Ugorjunk át a városi 

lakások konyháiba és fürdőszobáiba, és gondoljunk a 
kifejlett példányok és lárvák szezonális sokaságára. Ez 
egy olyan élőhely, ahol az év során csekély mértékben 
változik a hőmérséklet és a páratartalom. A B. germanica 
fejlődése a barlangi élőhelyen egy kicsit el volt kényez-
tetve, következésképpen nem képes a szabadban,beltéri 
rejtekhelyeitől messze élni, illetve túlélni.

A német csótány táplálkozási ciklusa visszatükrözheti 
a borneói nagy barlangok nyílásaihoz közeli fényviszo-
nyokat.  A kifejlett egyedek és lárvák táplálkozási tevé-
kenységének csúcsidőszaka csupán a helyi napnyugtát 
követő 2 óra, illetve a napkeltét megelőző 1 óra; telje-
sen mindegy, hogy Borneoról vagy Bostonról beszélünk. 
Ezek a táplálkozási célú kirándulásaik a “szürkületi 
órákra” helyeződnek, amikor a hőmérséklet lecsökkent 

és a fény korlátozott. És akkor most képzeljük el a világ 
konyháit és fürdőszobáit éjjelente. A barlangban kiala-
kult szokások később kifizetődőek lettek.

Melakaból Manhattanbe
A borsszemeket tartalma-
zó zacskókban és kosarakban 
a csótányok könnyen átvé-
szelték a 13 napos tengeri utat 
Indiába és a 20 napos tengeri vagy szárazföldi utazást 
Velencébe, amely az 1600-1700-as években Európa fű-
szerfővárosa volt. A nőstény német csótányok képesek 
12 napig élelem és víz nélkül életben maradni, illetve 
42 napig csak vízen élni. A nagy lárvák képesek lelas-
sítani a fejlődésüket, amikor kevés a rendelkezésre álló 
táplálék. Úgy tűnik, hogy a B. gemanica jól felkészült 
bármilyen tárolási vagy hajózási környezetre. Mindeh-
hez adjuk hozzá a nőstények azon képességét, hogy hat 
hónapig életben maradnak, és egyetlen párzással 6-8 
petetokot produkálnak. Ehhez vegyük még hozzá azt a 
stratégiát, hogy az első négy petetok tartalmazza a leg-
nagyobb számú petét. Ez volt a haditerv, hogy bármilyen 
utat túléljenek.

Amikor ez a kis csótány megtelepedett az európai fű-
szerraktárakban, egy dán entomológus rátalált. Miután 
röviden említést tett róla, és nevet adott neki (B. lividia), 
néhány példányt elküldött egy kollégájának Svédor-
szágba. 1767-ben Carl Linnaeus germanica-ra változtat-
ta a nevét, és azóta német csótánynak hívjuk ezeket a 
rovarokat. Valószínű, hogy az eredeti példányokat a dán 
Martin Brunniche gyűjtötte be észak-németországi ki-
kötőkben, amely terület akkoriban Dániához tartozott.

A legvalószínűbb, hogy a német csótány Európa érintése 
nélkül, közvetlen úton érkezett meg az Egyesült Álla-
mokba. 1796-ban Jonathan Carnes kapitány Salem váro-
sából (Massachusetts)Borneo-rahajózott Sarawak borsot 
vásárolni. Szkúnerének rakterében 140.000 font (kb. 64 
tonna) rakománnyal tért vissza, de útját megszakította a 
manhattani South Street kikötőben, hogy valamennyit 
eladjon belőle, mielőtt Salem-be indul. Így a borneoi ki-
kötőkből érkező csótányok könnyedén eláraszthatták 
New York alsó keleti részét, majd onnan a borsos zacs-
kókban a város boltjaiba kerültek.
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A Croton bogártól a klórdánig
A fűszerüzletek és a lakások szárazak, és gyakran fűtet-
lenek voltak, így a folyamatos csótányfertőzöttség ritka 
volt. Ez 1842-ben változott meg, amikor a Croton víz-
tározóból csatornákon bevezették a vizet a New York-i 
lakásokba. Így ennek a hatlábú 
egykori borneoi kivándorlónak 
minden lakásban, ahová bemá-
szott, rendelkezésére állt szállás, 
élelem és víz. A német csótány né-
pessége és a kártevő státusza fellen-
dülésnek indult. Ahová a csatorná-
zás eljutott, oda a B. germanica is. 
1850-ben megkapta a Croton bogár 
“becenevet”. A lakók hamar rájöttek, hogy a vízvezeté-
kek után a csótányok is megérkeztek, és soha többé nem 
is távoztak.

Ahogy a dal mondja: ha képes vagy rá New York-ban, 
bárhol képes vagy rá. Valóban, az 1900-as évekre a né-
met csótány széles körben elterjedt kártevővé vált. Miu-
tán a lakások csatornázása (egy talpalatnyi) lehetőséget 
adott a csótányoknak a megtelepedésre, az elektro-
mos hűtőszekrények megjelenése az 1920-as és ’30-as 
években megpecsételte az üzletet. Alul, a padlószinten 
a cseppfogó tálca folyamatos vízellátást, az elektromos 
motor pedig barlangszerű hőmérsékletet biztosított. Az a 

A MAKOSZ XXX. ORSZÁGOS 
KONFERENCIÁJA

Kedves MaKOSZ Tagok, Olvasóink és Érdeklődők! 

A COVID-19 járvány miatt sajnos 2020-ban nem tudtuk megtartani szokásos, éves konferenciánkat. Idén, bízva 
abban, hogy nem lesz negyedik hullám az év második felében, november 23-24-25-én tervezzük a konferencia 
lebonyolítását, amelynek helyszíne a Holiday Inn Budapest-Budaörs szálloda (2040 Budaőrs, Rubik Ernő utca 2.) 
lesz.

A konferencia szervezéséről, részletekről Tagjainkat hírlevélben fogjuk értesíteni, illetve a MaKOSZ honlapon is 
meg fogjuk jelentetni (https://makosz.hu/rendezvenyek).

Reméljük, hogy novem-
berben végre személyesen 
is találkozhatunk Önökkel. 
Kérjük, jegyezzék be nap-
tárjukba a fenti dátumot.

(A fotó a MaKOSZ XXIX. Or-
szágos Kon fe rencáján ké-
szült, 2019. október 3-án.)

MaKOSZ Titkárság

borneoi barlangokból a városi konyhákba vezető utazás 
ezzel bevégeztetett.

A német csótányokat nehéz volt irtani miután megtele-
pedtek, és könnyen elterjedtek a városi élőhelyeken. A 
kémiai irtószerek pont olyan korlátozottak és hatástala-
nok voltak, mint az alkalmazási módszerek. Az 1940-es 
évekre azonban új rovaritó szerek álltak rendelkezésre. 
A professzionális kártevőirtás megkapta, amire szüksége 
volt, és munkához látott. A klordán rovarirtószer olcsó 
és hatékony volt. Ám 1952-re az a kicsi, borneoi csótány 
rezisztenssé vált a klordánra, majd 1959-re a diazinonra 
és 1962-re a malationra is. A listára később más szerves 
foszforsav-észterek, karbamátok és piretroidok is felke-
rültek.

A német csótány sikerét annak a “képesség csomagnak” 
köszönheti, amelyet a borneoi barlangokban fejlesztett 
ki, és amelyet a Sarawaki borsos zacskókban, a világ 
konyháiba történő utazás alatt hasznosított. A kárte-
vőirtó szakembereknek talán érdemes lenne egy kis 
üvegben borsszemeket tartani az asztalukon, amely em-
lékezteti őket arra, hogy egy kis barna csótány hogyan 
alakította a szakmát, a vállalkozásuk üzleti modelljét és 
a karrierjüket.

(William H Robinson cikkét angolból fordította: 
Németh Mária)
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pctonline.com – 2020. május

Rágcsálóirtás a COVID-19 
tükrében

A rágcsálók rendkívüli viselkedése és vándorlási szoká-
sai figyelhetők meg a nagyvárosokban. A New Orleans-i 
Szúnyog, Rágcsáló és Termeszirtó Testület (NOMRTCB) 
kártevőirtó szakembereként Timmy Madere gyakran 
kerül kapcsolatba New Orleans polgáraival. „A pat-
kányok tegnap este kint játszottak az utcán” – jegyez-
te meg neki nemrégiben egy New Orleans-i lakos, de 
Madere, mint szakember azt figyelte meg, hogy a patká-
nyok éppen egy vándorpatkány társukat falták fel. „En-
gem is meglepett, milyen gyorsan kannibálokká váltak 
a patkányok” – mondta Madere – „Mindez egy héttel a 
COVID-19 megjelenése után történt.” – az után, hogy az 
állam bezárta a bárokat, éttermeket a Francia Negyed-
ben, elvágva ezzel a patkányokat az élelmiszer forrá-
soktól. „Az első három héten a folyó mentén a Francia 
Negyedben csupa üres patkányládát találtunk. Mostan-
ra az elhullás drámai méreteket öltött, a polgárok csak 
döglött patkányokat látnak.” Madere másik megfigyelé-
se a patkányok vándorlása volt:  „Olyan helyeken talál-
tunk felfúrásokat, ahol előtte sosem.” 

Egy másik szakember, Chris Caire, a DA Exterminating 
elnökhelyettese hasonlóan nyilatkozott: szakembere-
ik fényes nappal is megfigyeltek patkányokat és olyan 
szokatlan helyeken is találtak felfúrásokat a Francia 
Negyedben, mint az éttermek udvarai. Azt is elmondta, 
hogy a megfigyelések szerint a patkányok igen agresszí-
van próbálnak bejutni ezekbe az épületekbe. „Néhány, 
általunk kezelt étterem még nem nyitott ki újra, de si-
került elérni a tulajdonosokat vagy képviselőjüket, akik 
szerencsére megengedték, hogy az épületekben elvé-
gezzük az irtást” – mondta Caire.

New Orleans Francia Negyedéhez hasonlóan, New York 
éttermi hulladékainak hiánya miatt a rágcsálók ott is rá-
szoktak a kannibalizmusra és a vándorlásra. Mint a PCT 
rovatvezetője és rágcsáló szakértője, Bobby Corrigan az 
NBC News-nak kifejtette, a patkányok „ugyanúgy em-
lősök, mint Ön és én, így amikor Ön nagyon, nagyon 
éhes, nem fog a szokásos módon cselekedni – általá-
ban nagyon csúnyán fog viselkedni. Tehát a patkányok 
harcolnak egymással, a felnőttek megölik és megeszik a 
fészkekben lévő kölyköket.”

Philadelphiában, Marty Overline, az Aardvark Pest Ma-
nagement elnöke elmondta, hogy több rágcsálót látni, 
amint élelmet keresnek, mivel a külső szeméttárolókba 
kevesebb élelem kerül. Úgy gondolja, hogy a rágcsáló-
kat jobban vonzzák a munkavállalói munkaterületek 
(kereskedelmi környezetben), mert mint ő is tapasztal-
ta, nagy mennyiségű élelmiszer marad az asztalokon, 

HÍREK, CIKKEK
tanulószobákban, szekrényekben, élelmiszer tároló te-
rületeken, stb. 

Washington szintén a rágcsálók által „felkapott hely”.  
An NBC News 2020 április 13-i adásában elhangzott, 
hogy a város díjmentes számára (311) majdnem 500, 
rágcsálókkal kapcsolatos hívás érkezett 30 nap alatt. 

Brian Schoonmaker, a Capital Pest elnöke (Bethesda, 
Maryland) elmondta, hogy e-mailben rendszeresen tá-
jékoztatta ügyfeleit a COVID-19 kártevőkkel kapcso-
latos vonatkozásairól, és azt is tudatta velük, hogy a 
kártevőirtást alapvető fontosságú szolgáltatásnak minő-
sítették. Ennek ellenére, sajnos számos ügyfelük felfüg-
gesztette a kártevőirtó szolgáltatás igénybevételét, má-
sok pedig módosították a szolgáltatást. „Minden kártevő 
populáció robbanásszerűen fog növekedni annak ered-
ményeképpen, hogy az emberek otthon maradnak, töb-
bet esznek és több szemetet is termelnek otthon, de a 
szakmai szolgáltatások nem történnek meg.” – mondta.  

berek.hu – 2020. október 25.

Ilyen egy hat centis lódarázs
Védőfelszerelésbe öltözött szakemberek szívták ki egy 
fából a Washington államban található Blaine közelében 
szombaton az első ázsiai óriáslódarázs-fészket. Ez a faj-
ta darázs eddig nem volt honos Amerikában, Dél-Kelet 
Ázsiából hurcolták be az országba.

Rádióadót szereltek fogselyemmel a darázsra, hogy megtalálják 
a fészkét – Fotó: Karla Salp/Reuters 
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Az MTI tudósítása szerint az 5-6 centiméteresre is meg-
növő lódarazsak után heteken át kutattak a helyi me-
zőgazdasági minisztérium szakemberei. Az Ázsiából 
behurcolt darazsak elsősorban a méhekre veszélyesek, 
mert néhány darázs pár óra alatt képes elpusztítani egy 
teljes méhkolóniát, ezért gyilkos lódarázsnak is nevezik 
ezt a fajtát. 

Az emberek sincsenek tőlük biztonságban, mert félcen-
tisnél is nagyobb fullánkjukkal többször is képesek 
csíp ni, és nagy mennyiségű, erős mérget fecskendeznek 
áldozataik testébe. 

Emellett a gyilkos darázs maró fájdalmat okozó mérget 
is tud köpni áldozata szemébe. A nevük ellenére ezek  a 
darazsak csak pár tucat embert ölnek meg évente Ázsiá-
ban, miközben a hagyományos darazsak és méhek sok-
kal halálosabbak, az MTI híre szerint évente 60 ember 
halálát okozzák az Egyesült Államokban.

Maximális védőfelszerelésben távolítják el a fából a 
lódarázsfészket – Fotó: Karla Salp/Reuters

A szakembereknek úgy sikerült a lódarazsak fészkének 
nyomára bukkanniuk, hogy sikerült élve elfogniuk több 
lódarazsat, amelyekre fogselyemmel rádióadót erősítet-
tek, és az egyik visszavezette őket a fészekhez, amely 
nagyjából akkora volt, mint egy kosárlabda, és 100-200 
darázs lehetett benne. A hatóságok elmondták, hogy 
a fát, amelyben a fészek volt, kivágják és átvizsgálják, 
hogy biztosan teljesen elpusztítsanak minden rovart, és 
megállapítsák, hogy távoztak-e a fészekből korábban 
királynők, akik újabb és újabb fészkeket alapíthattak.

Az ázsiai óriáslódarazsakat tavaly decemberben észlel-
ték először az Egyesült Államok Washington államában 
található Blaine-ben.

agroinform.hu – 2020. november 18.

A jövőben sokkal jobban kell 
tartanunk a kullancsoktól

Egy kaliforniai kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a kul-
lancsok hogyan reagálnak az emelkedő hőmérsékletre: 
sajnos, az élősködőknek már van válaszuk a globális 
felmelegedésre. 

A Kaliforniai Egyetemen végzett kísérlet során a kuta-
tók 23 fokról közel 38 fokig emelték a hőmérsékletet 
egy zárt térben, amelyben kullancsokat helyeztek el. Az 
élősködőknek két út állt rendelkezésre a táplálékszer-
zéshez: 1-1 műanyag csövön keresztül juthattak át olyan 
másik zárt „dobozokba”, melynek egyikében kutyából 
származó vér volt, a másikban pedig emberi eredetű. A 
hőmérséklet emelkedésére adott válasz a trópusi kul-
lancsfaj részéről félelmetes: 

a halálos betegséget hordozó trópusi kullancsok több mint 
kétszer nagyobb eséllyel választják a kutyák helyett az em-
bereket, ha a hőmérséklet emelkedik.

„A felfedezés azt mutatja, ahogyan melegebbé válik az 
éghajlat, sokkal éberebben kell figyelnünk az emberek 
RMSF-fertőzésére (Rocky Mountain spotted fever – kul-
lancsok okozta lázas megbetegedés).” - mondta Laura 
Backus, aki a The Guardian szerint az egyetemen foly-
tatott kutatást vezeti. Hozzátette azt is, hogy egyre több 
kullancsfaj fogja az embereket választani a hőmérséklet 
növekedésével.

Más betegségek is komolyabbá válnak a klímaváltozás 
hatására:

Amerikában a Lyme-kóros esetek száma éves szinten 
megduplázódott a 90-es évek óta, de más, hasonló, kul-
lancsok által terjesztett, potenciálisan végzetes betegsé-
gek előfordulásának száma is jelentős mértékben növe-
kedett.

A kullancsok okozta összes megbetegedések száma is 
emelkedett az Egyesült Államokban: 2004-ről 2018-ra 
több mint duplájára, csaknem 48 ezerre.

A trópusi kullancsfaj egyedei főleg olyan, a melegebb 
klímájú államokban találhatóak, mint Arizona, Florida 
és Dél-Kalifornia, de várhatóan egész Amerikában el-
terjednek, mivel az átlagos hőmérséklet folyamatosan 
emelkedik.

„A vizsgálat arra is bizonyíték, hogy az éghajlatváltozás 
és a vele együtt járó anomáliák káros hatással fognak 
bírni az emberi egészségre, több és veszélyesebb fer-
tőzéssel kell majd számolni” – mondta Joel Breman, 
az ASTMH (American Society of Tropical Medicine and 
Hygienie) vezetője.
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British Pest Control Association, Hírlevél, 2021. január

Egy köztisztasági munkás 
kórházba került 

Drumchapel (Glasgow, Skócia) 
városrészben, 

miután megtámadta egy 
patkány

A férfi éppen a Kinfauns Drive-on dolgozott, amikor 
a kártevő megkarmolta a karját.  Kórházba szállítását 
követően tetanusz oltást kapott, jelenlegi állapota nem 
ismert. A GMB (az egyik legnagyobb szakszervezet) ak-
tivistája, Chris Mitchell elmondta, hogy a köztisztasági 
munkások nap mint nap találkoznak ezzel a problémá-
val Glasgow-ban. Szerinte a “patkányprobléma” oka az, 
hogy egyre több ember dolgozik otthonról és több hulla-
dékot termelnek, ezzel vonzva a patkányokat, amelyek 
a bezárt éttermek és kifőzdék helyett máshol keresnek 
élelmet. 

“A GMB tárgyalásokat folytat a városi tanáccsal, hogy 
a köztisztasági alkalmazottak veszélyességi pótlékot 
kapjanak.” – mondta Mitchell. Korábban a szakszerve-
zet kampányt indított a “Szégyen Utcái” név alatt, hogy 
erőfeszítést tegyen a patkányok Glasgow utcáin törté-
nő, nyilvánvaló elszaporodásnak megakadályozására. A 
kampány alig néhány hónappal azután vette kezdetét, 
hogy Glasgow-t az Egyesült Királyság negyedik legna-
gyobb, patkányok által “lakott” városának nyilvánítot-
ták.

Mindazonáltal, Glasgow Városi Tanácsának szóvivője 
hangsúlyozta, hogy a köztisztasági munkást megkarmo-
ló patkány esete rendkívül szokatlan volt, és szerintük 
a patkányállomány csökkenőben van. Mint mondta, 
“Ez érthetően felkavaró esemény volt, és a munkavál-
laló megfelelő orvosi ellátást kapott. Az eseményről je-
lentést tettünk a közegészségügyi csapatunknak, akik 
kivizsgálják az esetet és megteszik a megfelelő lépése-
ket. Az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy jelentést tegye-
nek a patkányfertőzéssel kapcsolatos aggályokról, így a 
közegészségügyi csapat foglalkozni tud a problémával. 
Amíg a kártevőirtási intézkedések nem lépnek hatály-
ba, a munkásoknak nem kell eltávolítani a szemetes 
tartályokat.” A Tanács szóvivője azt is elmondta, hogy a 
tavalyi évhez képest a januári patkánybejelentések szá-
ma csökkent. A fertőzés megelőzésének legjobb módja, 
ha az ingatlan tulajdonosok és lakosok rendben tartják 
a szemeteseket és azok környezetét – sajnos, ez arra a 
címre, ahol a köztisztasági munkás megsérült, nem jel-
lemző.

index.hu – 2021. február 25.

Jönnek a vérpatkányok, 
mennyországgá tették Londont 

a lezárások 
„A patkányok olyanok, mintha kis túlélőgépek lenné-
nek. Bárhová, ahol elérhető élelmiszer-hulladék, vissza 
fognak jönni, újra és újra.” – mondta Michael Coates a 
CNN-nek.

A férfi állítása szerint a patkányok jelenléte sokkal fel-
tűnőbbé vált Londonban a lezárások óta, mivel renge-
teg étterem és irodaház üressé vált, és nem termel több 
élelmiszer-hulladékot, ezért a patkányok a lakóterüle-
tekre vándoroltak át nagy számban, hogy ott találjanak 
fogukra valót. 

Paul Claydon, egy másik patkányirtó horrorisztikus tör-
ténetet mesélt el arról, amikor egy egész patkánykoló-
niát kellett kiirtania, mert a rágcsálók egy nyúlketrecbe 
próbálták beásni magukat, hogy megehessék a gyanút-
lan házi kedvencet. 

A kártevőirtók piaca egyre bővül, Coates és Claydon is 
más szakmával rendelkeztek eredetileg, mielőtt bele-
vágtak volna kártevőirtó vállalkozásukba. Coates, az 
iraki háború veteránja, öt évvel ezelőtt alapította meg 
cégét, és azóta egy e-bookot is írt történetéről Háború és 
kártevők: Bászrától a poloskákig címmel.

Patkány az Egyesült Királyság miniszterelnökének lakhelye, a 
Downing Street 10. előtt -  Fotó: Tolga Akmen

Claydon 25 évet töltött az IT-szektorban pénzügyi szol-
gáltatóknál azelőtt, hogy két éve létrehozta vállalkozását. 
Cégéről a következőket mondta: „Valami válságbiztosat 
akartam, és ez eddig megállás nélkül jövedelmez is.”

Állítása szerint alapesetben heti 10 hívást kap csak 
rágcsálókhoz, de ez a szám a lezárások óta minimum 20-
szal növekedett.

A Brit Kártevőirtók Szövetsége (BPCA) – amely 700 vál-
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lalkozót képvisel az Egyesült Királyságban – arról szá-
molt be, hogy tavasszal, az első lezárási kör idején, a 
tagjai a rágcsálók káros tevékenységének 51 százalékos 
növekedését figyelték meg. Novemberben, a lezárá-
sok második köre után, 78 százalékra nőtt ez az arány. 
A 2021-es lezárási kör után még nem számolták ki ezen 
adatokat, de a növekedés most is egyértelműen látható.

„Most olyan helyeken láthatunk patkányokat, ahol nor-
mális esetben soha nem látnánk. Akár olyan nagyon 
kemény anyagokon is átrágják magukat, mint például a 
lágyfémek és téglák.” – nyilatkozta a BPCA egyik tagja.

origo.hu – 2021. március 24.

Horrorisztikus egérinvázió 
Ausztráliában - embereket is 

megtámadnak

Az ausztrálok lassan kipipálhatják az összes bibliai csa-
pást, az elmúlt szűk két évben volt náluk szárazság, 
tűzvész, árvíz és a koronavírus-járványt sem kerülhet-
ték el, sáskajárás helyett pedig túlszaporodó rágcsáló-
kat kaptak.

Új-Dél-Wales-ben (Ausztrália) „vészhelyzeti használati 
engedélyt” kaptak a cink-foszfid csalétkek és a kumatet-
ralil használatára a mezőgazdaságban.  Az Új-Dél-Walesi 
Mezőgazdasági Minisztérium (NSW DPI) kísérlete, miszerint a 
bromadialon kapjon „vészhelyzeti  használati engedélyt”, elbu-
kott a másodlagos / nem célzott mérgezés miatti aggodalmak 
miatt. (a szerk.)

Mint ahogy arról már a Kártevőirtás újság 2019/2. szá-
mában is beszámoltunk, Ausztráliában az egerek rend-
szeresen okoznak károkat. Az első jelentett eset 1917-
ben történt, Viktória állam Lascelles városában, ahol 
200.000 (kb. 3 tonna – ld. fotó lent) egeret fogtak egyet-
len éjszaka leforgása alatt. 1917 júniusának végére 544 
tonna, kb. 32 millió egértetemet jelentettek!

A legnagyobb „egércsapás” 1993-ban sújtotta az auszt-
ráliai Viktória állam déli területét, 2011-ben Dél Que-
ensland, Új-Dél-Wales, Viktória államok nyugati része, 
valamint Dél Ausztrália szenvedett az egerek okozta ká-
roktól. 

2021-ben a rágcsálók populációja hirtelen újra óriásira 
nőtt, csak Új-Dél-Wales és Queensland államok egyes 
részein, horrorfilmbe illő jelenetekről számolt be az ABC 
csatorna műsora. Három embert kórházba kellett vin-
ni egérharapások miatt, egy férfi házi egerek terjesztette 
vírusos agyhártyagyulladást (LMC) kapott.

Egy walgetti lakos arról beszélt, hogy míg korábban na-
ponta akár 50-80 egeret is el kellett távolítania a kam-
rájából, az esőzések kezdete óta legfeljebb öt-tíz tetemet 
talál. Más lakosok azonban a nagy esők idején a házak-
ban és a melléképületekben még több rágcsálót látnak, 
amelyek menedéket keresnek a víz elől.

A vidéki településeken a beszámolók szerint tényleg 
mindent elárasztottak az egerek. Éjszakánként a házak 
körül száz- és ezerszámra nyüzsögnek a rágcsálók, de a 
házakat is elfoglalják, megdézsmálják az élelmiszereket, 
a bútorokban építettek fészket, szellőzőberendezések-
ben mászkálnak, megrágják az elektromos vezetékeket 
és ürüléküket is legváratlanabb helyen hagyják. Rövi-
den, elviselhetetlenné teszik a mindennapi életet is. A 
helyiek a nyílászárók eltömítésével, csapdázással, mé-
reg kihelyezésével próbálnak meg védekezni, de eddig 
nem túl sok sikerrel. A küzdelem elég reménytelen elle-
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nük, a boltok is kifogytak már az egércsapdákból.

Egy szupermarket dolgozója a Guardiannak arról szá-
molt be, hogy a megszokottnál öt órával korábban kezd 
takarítani, hogy eltüntesse az egerek nyomait és teteme-
it. Olykor 4-500 egeret is összefognak egy éjszaka alatt 
a csapdák. Az egerek a boltban mindent összejártak és a 
rágtak, még a műanyagpalackokon is átrágják magukat.

A boltokban is jelentős készleteket pusztítottak el a rág-
csálók, de a mezőgazdáknak is nagy károkat okoztak a 
termények felfalásával, több tízmillió ausztrál dollárra 
becsülik az okozott károkat. Gazdák nem értik, hogy a 
kormány miért nem segített eddig nekik, hiszen még 
nem tapasztaltak korábban ekkora egérinváziót.

Az esőzésektől remélik, hogy 
megállítják az egérinváziót az 

ausztráliai Új-Dél-Wales állam 
északi részén.

Steve Henry, az ausztrál nemzeti tudományos intézet 
(CSIRO) kutatója úgy vélte, az egerek annyira fejlett 
odúépítők, hogy nehéz megjósolni, miként hat rájuk a 
vízözön.

„Ha rengeteg eső esik, elárasztja az egérlyukakat és el-
pusztíthatja a kicsinyeket, de a felnőtt állatok talán csak 
elmenekülnek, és visszatérnek, ha elmúlik az áradás. A 
farmerek most kevesebb egeret látnak, de meg kell vár-
niuk, míg minden kiszárad, hogy kiderüljön, az egerek 
csak elrejtőztek-e” - mondta az adásban.

Csapdába esett egerek tetemei – FORRÁS: VICKI GREEN

Az egerek rendkívül szaporák, egy nőstény 20 naponta 
hoz világra akár tíz utódot is - olvasható a CSIRO por-
tálján.

Az egérinvázió előzménye, hogy az aszály évei után Új-
Dél-Walesben és Queensland egyes részein az esők mi-
att rekord gabonatermés lett. A gabona és más termé-
nyek bőségének nemcsak az ember, hanem az egerek is 
örültek, számuk októberben a trópusi északi területe-
ken robbanásszerűen megnövekedett, onnan terjedtek 
délebbre. Már az elmúlt évszázadok legsúlyosabb egér-
inváziójáról beszélnek Ausztráliában.

sokszinuvidek.24.hu – 2021. április 13.

Hivatali munkatárs lett 
Diósjenőn egy mentett cica

Márton rágcsálóügyi főmunkatárs címet és névtáblát is 
kapott. 

A macskák házi kedvencek, nem véletlen hát, hogy a ci-
cákról gyakran járják be akár egészen meglepő hírek is 
a sajtót.

Most egy házi kedvenc karrierjéről is beszámolhatunk. 
Villámgyorsan bejárta a netet a diósjenői polgármesteri 
hivatal tiszteletbeli alkalmazottjáról a Facebookon köz-
zétett információ, miszerint a Nógrád megyei faluban 
rágcsálóügyi főmunkatárs címet és ezzel együtt névtáb-
lát is kapott Márton, a mentett macska.

Az olvasók kommentek sokaságával üdvözölték a kez-
deményezést, saját sztorikat is közkinccsé tettek, így 
Márton rövid időn belül alighanem Magyarország leghí-
resebb cicája lesz.
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2021. november 10.  PestTech
     Marshall Arena, Milton Keynes, UK

 https://www.npta.org.uk/pesttech-2021/

2021. november 17-19. Parasitec
     Párizs, Franciaország
     https://www.parasitec.org/paris/NewsletterReportEN.pdf

 
2021. november 23-25. MaKOSZ XXX. Országos Konferenciája
     Holiday Inn, Budaőrs
     www.makosz.hu

2022. február 9-11.  PestMed
     Bologna, Olaszország
     https://www.pestmed.it/en/

2022. február 16-17.  PestProtect
     Berlin, Németország
     https://www.pest-protect.eu/en/trade-fair-symposium.html

2022. március 16-17.   PestEx
     ExCel, London, UK
     http://pestex.org/

2022. május 9-12.  Zoomark International
     Bologna Fiera, Piazza della Costituzione 6.
     Bologna, Olaszország
     http://www.zoomark.it/en/the-show/zoomark-2022/6138.html

2022.május 24-27.  InterZoo
     Nürnberg, Németország
     https://www.interzoo.com/en
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www.travelo.hu – 2021. május 17.

Ezer kóbor macskát engednek 
ki a patkányfővárosnak csúfolt 

nagyváros utcáira

A „Cats at Work”, azaz „Macskák munkában” program-
ra azután derült fény, hogy az Orkin kártevőirtó cég a 
hatodik egymást követő évben kiáltotta ki Chicagót a 
legtöbb patkánnyal bíró városnak. Ezen a nem túl fé-
nyes listán Chicagót Los Angeles, a harmadik helyen pe-
dig New York követi – írja a nypost.com.

A patkányok igazi ellenfélre akadtak – illusztráció                               
 Forrás: Lincoln N/Pixabay

A program elindítója, a Tree House Humane Society remé-
li, hogy a patkányokat hamarosan a macskák váltják fel 
Chicagó utcáin, abban a reményben, hogy ezeknek a ci-
cusoknak megfelelő életük lesz, hiszen sokszor hosszú 
ideig menhelyeken élnek és gyakran eutanázia vár rájuk.

„Ezek olyan kóbor macskák, amelyek nem boldogul-
nának otthoni vagy menhelyi környezetben. A Cats at 
Work telepek elindításával biztosítani tudjuk, hogy a 
legjobb életüket éljék” – jelentette ki a programot elin-
dító társaság.

Az összes munkába álló macskát ivartalanították, mind-
egyiket beoltották veszettség és egyéb betegségek ellen, 
illetve táplálékkal és vízzel látják el őket.

Ezt úgy kontrollálják, hogy nem véletlenszerűen engedik 
őket szabadon, hanem úgynevezett kültéri kolóniákba 
kerülnek egy bejegyzett gondnokkal, akinek az a fela-
data, hogy élelemmel, vízzel és menedékkel lássa el vé-
denceit. „A legtöbb esetben ezek a macskák jobb gondos-
kodásban részesülnek miután bekerültek a programba, 
mint korábban. A macska valóban megöli a patkányokat, 
de sokszor a feromonjaik is elegendőek a patkányok el-
rettentésére” – írja a Tree House Humane Society.

www.pestmagazine.co.uk – 2021. május 25.

Bridgend County Borough 
tanácsa megszavazta az 
ingyenes kártevőirtást

Miután a pandémia alatt megnövekedett az emberek 
otthonaiban megjelenő patkányokról szóló bejelentések 
száma, Bridgend County Borough tanácsa úgy döntött, 
hogy a kártevőirtás ingyenes marad.

A tanács egyike a néhány helyi hatóságnak Walesben 
(UK), amely ingyenes irtást szolgáltat a lakosoknak a 
házi kártevők ellen és jelenleg a Rentokil vállalatnak 
63.000 GBP-t, (kb. 26 millió Ft) fizet évente a patkányok, 
egerek, ágyi poloskák és csótányok elleni kezelésekért. 
A bolhák és darazsak irtásáért a lakosoknak kell fizetni.

A tanács kabinetje 2021 májusában tartott ülésén döntött 
arról, hogy továbbra is ingyenesen szolgáltatja a kárte-
vőirtást. 

Az ülésre azért került sor, mivel a Rentokillal kötött 
szerződés októberben lejár, és a tanácsnak döntenie kel-
lett, miként folytatódjon a szolgáltatás a jövőben.

Hywell Williams, a Bridgend County Borough Tanács al-
elnöke elmondta, hogy nem lenne helyes a lakosságra 
hárítani a kártevőirtás költségeit, “nem szolgáltatni pe-
dig nem opció” a helyi hatóság számára.

Azt is mondta, hogy az emberek valószínűleg kevesebb, 
otthonukban megjelenő kártevőkre vonatkozó bejelen-
tést tennének, ha a kezelést nekik kellene megfizetni.


