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MaSZOSZ Konferencia 

009. április hónapban került sor a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének szokásos 
év elejei konferenciára. Erről bővebb beszámolót a Kártevőirtás újságban olvashatnak, amely 
terveink szerint a nyár közepén, az őszi konferencia előtt fog megjelenni.  

*************** 

Országgyűlési felszólalás kullancs ügyben a 207. ülésnapon 2009. 05. 04-én (kivonat a 
jegyzőkönyvből): 

r. Gyimesi Endre, a Fidesz képviselője, kérdést tett fel az egészségügyi miniszternek: "A 
kullancsok és rovarok vagy az emberek élete és egészsége fontosabb a 
kormányzat számára?" címmel.  Az uniós elvárások miatt a kullancsirtásra eddig 
alkalmazott Actellic 50 EC permetezőszer környezetvédelmi okokból mostantól nem 

használható. Az Unió állásfoglalása szerint nagy kiterjedésű irtás azért sem indokolt, mivel a szer más 
rovarokat is elpusztít, nem csak a kullancsot. Az OEK tájékoztatója alapján jelenleg a védekezés egyetlen 
lehetősége a megelőzés, ami a bőrbe fúródott kullancs korai felfedezését, eltávolítását és a védőoltást 
jelenti. Magyarországon jelenleg nincsen engedélyezett kullancsirtó szer, és az engedély nélkül végzett 
irtás kémiai terhelési bírság kiszabását vonja maga után. Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter 
válaszában a következőket mondta: Valóban komoly probléma a kullancs elleni védekezés. Ez az Actellic-
C nevű gyógyszer, amiről szó van, egyébként szerves foszforsavésztert tartalmaz; a szerves 
foszforsavészterrel kapcsolatban a permetezőszer biztonsági adatlapjából idéznék önnek. A kiadás 
dátuma 2006. július 21. és felülír minden korábbi kiadást. Azt mondja, hogy leállhat a beteg légzése, és 
tüdőkárosodást okozhat. Majd a későbbiekben azt írja, hogy amennyiben a légzés leáll, szabálytalanná 
válik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és azonnal az ügyeletet kell értesíteni. Egyebekben 
pedig ez a gyógyszer sem Ausztriában, sem Németországban − pontosan hasonló indokok miatt − nem 
használható, mint Magyarországon. Egyébként számtalan helyen − például az ÁNTSZ, OEK, ez az 
Epidemiológiai Központ − hívtuk fel a figyelmet arra, hogy azok az emberek, akik a szabadba járnak, 
tűrjék be a zoknijukba a nadrágjukat, viseljenek olyan ruhát, ami a csuklónál is szorosan zár, és 
természetszerűleg abban az esetben, ha végeztek a kirándulással, a személyi higiéné során tartsanak 
alapos szemlét magukon.  

További információ: 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fszoveg?p_uln=207&p_ckl=38&p_felsz=1&p_szoveg=
&p_felszig=278) 

*************** 

Kullancsirtás (!!!!!!) 

jánlattételi felhívás jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 15. évfolyam 55. számban (2009. május 13.) 
8494/2009. számon, a Budaörs Önkormányzat város területén két alkalommal 8,6 ha területen 
kullancsirtási munkák elvégzésére írt ki pályázatot.   

A fentiek tükrében vajon mivel???? Lesz e vajon kolléga, aki jelentkezik erre a feladatra?? 

Esetleg a növényvédő szolgálatok lépnek a sorompóba?  A Szövetség minden esetre a szükséges lépéseket 
megteszi. 
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ég mindig kullancs 
Markója Tamás kommentárja  az országgyűlési felszólaláshoz: 
 
1. A kullancs a többször módosított 18-as ún. járványügyi rendelet szerint egészségügyi 

kártevőnek minősül. 
2. Egészségügyi kártevőként a biocid rendelet előírásainak megfelelően csak irtószernek minősülő 
biocid termékkel lehet ellene védekezni. 
3. Egészségügyi kártevőt irtószernek minősülő biocid termékkel ugyancsak a biocid rendeletnek 
megfelelően csak egészségügyi kártevőirtó szolgáltató irthat. 
 

*************** 

A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége által megjelentett kiadványok: 
 
− Az egészségügyi kártevők biológiája és a védekezés lehetőségei – 2000  

(dr. Erdős Gyula, dr. Koncz Ágnes, Gálffy György)                         Ára: 4.200,- Ft  
− A gázosítószerek és a gázosítás – 2002 (dr. Erdős Gyula, dr. Koncz Ágnes)                 Ára: 6.850,- Ft 
− Irtószerismeret – 2003 (dr. Erdős Gyula, dr. Koncz Ágnes)                   Ára: 4.550,- Ft 
− Toxikológia – 2004 (dr. Erdős Gyula, dr. Szlobodnyik Judit)                   Ára: 3.950,- Ft 
− Európai Kártevőirtási Kézikönyv fordíttatása és megjelentetése magyar  

nyelven – 2008 (74 színes kép, egyszerű áttekinthetőség, regiszteres megoldás)                 Ára: 6.195,- Ft 
− A városi kártevők közegészségügyi jelentősége; A CIEH összefoglalója – 2008  

(Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation)  
2008 júliusában megjelentetett könyv összefoglalójának magyar nyelvű fordítása,  
amely a arra figyelmezteti a kormányokat, hogy kísérjék nagyobb figyelemmel az  
egészségügyi kártevők okozta növekvő problémákat, illetve az általuk 
terjesztett betegségeket)                        Ára: 3.190,- Ft 

A fenti kiadványokat postai utánvéttel meg lehet rendelni a Szövetség címén, illetve e-mail-ben, illetve az irtószer 
forgalmazóknál (Zephyr Kft., Bábolna Bio Gazdabolt).  A fenti árak bruttó árak! 

 

*************** 

Őszi konferencia 

 Szövetség a szokásos őszi országos konferenciáját 2009. szeptember 23-25-e 
között rendezi meg Balatonfüreden a patinás Anna Hotelban. Terveink között szerepel 
egy szüreti bál megrendezése is. Ennek létrejötte csakis rajtatok, tisztelt Kollegák, 
rajtatok múlik. Éppen ezért kérünk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy érdemes ezt a 

kezdeményezést felkarolni, támogatni és nem utolsó sorban ezen az eseményen részt venni, 
jelezze a Szövetség felé szándékát. A hölgyek részére külön programot szervezünk, ezért nem 
kell nekik unatkozniuk, míg partnerük a szakma rejtelmeibe mélyül el. A szakmai témák közül 
kiemelt helyen fog szerepelni az ágyi poloska kérdése és az új, moduláris szakképzés elsődleges 
tapasztalatai. Bővebben a következő Hírlevélben!     
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