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Milyen kártevők ellen,

hol kell védekezni?
Legyek Csótányok

Ágyi
poloska

Embervért
is szívó
bolhák

Rágcsálók

az otthonukban ápolt, legyek közvetítésével is terjedő
enterális fertőző betegek és nyilvántartott kórokozó-hordozók

környezetében
V

az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi
intézményekben

V I I

a mezőgazdasági egységek épületeiben V I

a települési szilárd és folyékony hulladékot gyűjtő,
ártalmatlanító telepeken, lépcsőházak szemétledobóiban

V

a nyilvános és közhasználatú WC-kben V

a szálláshelyeken V I I

az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására
és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben,

üzletekben, raktárakban stb.)
P P P

a piacokon és vásárcsarnokokban P P P

a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben P P P

az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási
intézményekben

I I

a szállodákban I I

az üdülőkben I I

a diákotthonokban I I

a munkás- és tömegszállásokon I I

minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek I

olyan nagy forgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a
széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak, egyéb

szórakozóhelyek, várótermek stb.),
I

a közforgalmú járműveken I

a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony
hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban

I

mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és
állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban,

állatkertekben
I

a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó
vállalatok üzemi területén

I

romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések
területén I

a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott
területen fekvő patkány-járta partszegélyein

I

a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és
teherpályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken I

Rövidítések:
• V: az adott kártevő ellen a megfelelő helyeken védekezni kell.
• P: programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált 

helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok.
• I: évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A táblázat összeállításának jogi hátterét képző jogszabályok:
• 4. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez „Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes 

előírásai”
• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36-39. §
• 8. számú melléklet a 38/2003. (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez „Az irtószerekre vonatkozó 

különleges előírások”
• 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó 

tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 73.§ , 153.§
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
• 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
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