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H A T A R O Z A T 
Vetor es Tarsa Kft. (szekhely: 2310 Szigetszentmiklos, Tebe sor 1 0 1 . , 
tevekenyseget v£gzo gazmester: Vetor Aitila egeszsegiigyi gazmesteri bizonyitvany 
szarna: 083007, kiallitoja: Egeszsegiigyi Szakkepzo es Tovabbkepzo Intezet; 
lakhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Tebe sor 101.sz., Anyja neve: Nagy Edit, Sziil. 
hely, ido:Budapest, 1973.04.21.) reszere az egeszsegiigyi kar tevoi r to tevekenyseg 
vegzeset 

e n g e d e l y e z e m 
az alabbi tevekenysegek tekinteteben: 

- I. forgalmazasi kategoriaba tartozc'' nagyon mergezo veszelyessegi osztalyba 
sorolt es T~ veszelyjellel ellatott frtoszerek beszerzese, sza'litasa es tarolasa, 
valamint az emberen eloskodo verszivo tetvek, malariat terjeszto es egyeb 
verszivo sziinyogok. betegsdget terjeszto vagy okozo kuliancsok es atkak. 
embervert is szivo bolhak, agyi poloska. hazi !egy es egyeb elelmiszert 
szennyezo vagy verszivo legyek. c^otanyok es egyeb elelmiszert szennyezo 
rovarok. vandor- es hazi patkany. hazi eger es a zart terben megtelepedett 
egyeb egerek . illetve az elozoleg fel nem sorolt barmely allat, amennyiben 
tSmeges elofordulasa kOvetkezteben vagy egyeb kDruhnenyek miatt 
kozegeszsegugyi artalmat okoz, vagy jarvany ugyi szempontbol veszelyi jelent 
- szolgaltatasny ujtas kereteben torteno - irtasra torteno felhasznaias 

- II. forgalmazasi kategoriaba tartozo mergezo veszelyessegi osztalyba sorolt es 
T veszelyjellel ellatott, tovabba amely a kornyezetre kulonosen veszelyes, 
illetve amelynek kijuttatasaho/ kiilonleges szakertelem vagy technologia 
sziiks6ges irtoszerek az emberen eloskodo verszivo tetvek, malariat terjeszto 
es egyeb verszivo szunyogok, betegseget terjeszto vagy okozo kuliancsok es 
atkak. embervert is szivo bolhak. agyi poloska, hazi legy es egyeb elelmiszert 
szennyezo vagy verszivo legyek. csotanyok es egyeb elelmiszen szennyezo 
rovarok, vandor- es hazi patkany. hazi eger es a zart terben megtelepedett 
egyeb egerek es elozoleg fel nem sorolt barmely aliat, amennyiben tdmeges 
elofordulasa kSvetkezteben vagy egyeb koriilmenyek miatt kozegeszsegugyi 
artalmat okoz, vagy jarvanyugyi szempontbol veszelyt jelent 
szolgaltatasnyujtas kereteben torteno - irtasara torteno felhasznalasa 
II. forgalmazasi kategoriaba tartozo mergezo veszelyessegi osztalyba sorolt es 

veszelyjellel ellatott, tovabba cmiely a kornyezetre kulonosen veszelyes, 



: 

illetve amelynek kijuttatasahoz luJdnleges szakertelem vagy technologia 
szukseges irt6szerek tekinteteben azok beszerzese. tarolasa. felhasznalasa 

- lakott terttletet erinto szervezett egeszsegiigyi kartevoirtas szakmai iranyitasa 
- olyan nOvenyvedo (gazosito) szerek beszerzese. szalHtasa es tarolasa. mely 

gazmesteri kepesitessel rendelkezo szakemoer kuion engedeiy nelkul. az 
ervenyes gazmesteri kepesites ngazoiviny) bemutatasaval vasaroihat es 
hasznalhat fel. Ezek olyan ndvenyvedd szerek. amelyeknek 
engedelyokirataban a felhasznalas gazmesteri kepesiteshez kotStt. valamint a 
novenyvedo szerrel tcirteno gazesitas vegrehajtasa kizarolag egeszsegugyi 
gazmesteri vizsgaval rendelkezo szemely vegezheti 

- az emberen eloskodo verszivo tetvek, malariat terjeszto es egyeb verszivo 
szunyogok. betegseget terjeszto vagy okozo kuliancsok es atkak, embervert is 
szivo bolhak. agyi poloska, hazi logy es egyeb elelmiszert szennyezo vagy 
verszivo legyek. csotanyok es egyeb elelmiszert szennyezo rovarok. \andor-
es hazi patkany. hazi eger es a zart terben megtelepeden egyeb egerek es 
elozoleg fei nem sorolt barmely allat. amennyiben tomeges elofordulasa 
kevetkezteben vagy egyeb korfilmenyek mian kozegeszsegflgy i artalmat okoz. 
vagy jananyfigyi szempontbol veszelyi jelento kartevek - fogialkozasszeru 
lrtasara iranyulo egyeb kartevoirto tevekenyseg, mely egeszsegiigyi 
kartevoirtdi tevekenyseghez nem kotdrt 

A z ; . : - ; ; ; . . . • - •.••:».." - . -.- r^:: 
A te\ekeny seget vegzd: Vetor Anila (szu!. Budapest 1973.04.21.) 
Vegzettseg megnevezese: egeszsegugyi gazmester 
Okirat igazolas szama. kiallitoja (bizi*n>iu-any): 083007. kiallitoja: Egeszsegiigyi 
Szakkepzo es Tovabbkepzo Intezet 
Figyelmeztetem az engedelyest. hogy a kartevoirto tevekenyseget az engedelyben 
szereplo szemely csak szemelyesen vegezheti. 
Felhivom az engedelyes figyelmet, hogy amennyiben az engedeiy kiadasat kovetoen 
a tev^kenyseget vegzo szemelyeben s/emelyi valtozasra keriil sor, arrol az 
egeszsegugyi kartevoirto szolgaltato a hat6sagot 5 munkanapon beliil koteles 
ertesiteni. 
Hatarozatom ellen a kezbesitest kOveto naptol szamitott 10 munkanapon belui, 
5.000,- Ft (otezer forint) eljarasi illetek - illetekbelyeg formajaban lerova -
megfizetese utan lehet fellebbezest benyujlani. A fellebbezest a masodfokon eijard 
ANTSZ Kozep-magyarorszagi Regionalis Intezethez (1138 Budapest, Vaci ut 174.) 
kell cimezni, de Hatosagomhoz (ANT SZ Rackevei Kistersegi Intezete. 2300 
Rackeve, Kossuth L, u. 25.) kell benyujtam. A fellebbezes benyujtasara elektronikus 
uton nines lehetoseg. 

Vetor es Tarsa Kft. ( szekhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Tebe sor lOl.sz.) 2010. 
marcius 19-£n az egeszsegiigyi kartevoirto tevekenyseg vegzesenek engedelyezeset 
kerte intezetemtoi 1214 Budapest, Weis Manfred u.5-7.sz.(meregraktar) alatti 

I N D O K O L A S 



Az irtoszerraktar ellenorzese miatt az ugyet reszben atette Intezetem az ANTSZ 
Kozep-magyarorszagi Regionalis Intezet Nemzetkozi Repiiloteri es Hajoailomasi 
Kirendeltsegehez, Az irtoszerraktar eiienorzesenek elvegzeserol, annak 
megfelelosegerol a Kirendeltseg 2010. aprilis 29-en ertesitette intezetemet. 
A kerelmezo a kerelem benyujtasa soran igazolta a tevekenyseg vegzesehez 
szakkepzettseg megletet. 
A kerelmezo nytlatkozott, hogy az egeszsegugyi kartevoirto tev ekenyseget az 
engedelyben szereplo szemely szemelyesen vegzi. 
Az engedelykerelmet a benyujtas napjatol szamitott 22 munkanapon belQl kell 
elbiralni, meiynek hatarideje jelen iigy eseteben 2010.majus 20. 
Az ugyintezesi hataridobe nem szamit bele: 
— a hataskori vagy illetekessegi vita egyeztetesenek. valamint az eljaro hatosag 

kijeldlesenek idotartama, 
— a jogsegelyeljaras idotartama. tovabba a nyilvanos, vagy olyan adatnak. amelyet 

valamely hatosag, birosag vagy a Magyar Orszagos kozjegyzoi Kamara 
jogszaballyal rendszeresitett ny ilvantartasanak tanalmaznia kell. a 
nyilvantartasbol tSrtend beszerzesehez sztikseges ido, 

— a hianypotlasra. illetve a tenyaltas lisztazasahoz szukseges adatok koziesere 
iranyulo felhivastol az annak teljesitescig terjedo ido. 

— a szakhatosag eljarasanak idotanama. 
— az eljaras felfuggesztesenek idotartama. 
— a bizony itekok isciertetesenek idotartama, 
— a haiosag mGkodeset legalabb egy reljes napra ellehetetleniio iizemzavar vagy 

mas elharithatatlan esemeny idotar.ama. 
— a kerelem, a domes es egyeb irat fordttasahoz szukseges ido, 
— az ugygondnok kirendelesere iranyulo eljaras idotartama, 
— a szakertoi velemeny elkeszitesenek idotartama. 
— a hatosagi megkereses vagy a dontes postara adasanak napjatol annak 

kezbesiteseig terjedo idotartam. valamint a hirdetmenyi, tovabba a kezbesitesi 
meghatalmazott es a kezbesitesi ugygondnok utjan torteno kozles idotartama. 

A kerelmezo valamennyi tevekenyseg vegzes celjara szolgalo telephelye tekinteteben 
a biocid terrnekek eloallitasanak es forgalomba hozatalanak felteteleiroi szolo 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyuttes rendeiet 8. meliekletaben 
meghatarozott - kulonosen az irtoszerek szallitasara, tarolasara es felhasznalasara 
iranyado - eloirasok betartasanak feltetclei biztositottak. A 1214 Budapest, We:s 
Manfred u.5-7.sz. alatti telephely ellenor/ese 2010. aprilis 21-en az ANTSZ Kozep-
magyarorszagi Regionalis Intezet Nemzetkozi RepuTdteri es Haj6ailoma!-i 
Kirendeltsege kepviseloje altal megtortent. 
Tevekenysegi engedeiy felteteleit a kemiai biztonsagrol szolo 2000. evi XXV. 
tdrveny 33/A. §- a. valamint az egeszsegiigyi kartevoirto tevekenysegrdl es az 
egeszsegiigyi kartevoirto tevekenyseg engedeiyezesenek reszletes szabalyairol szolo 
2/2010. (I. 26.) EiiM rendeiet, a biocid terrnekek eloallitasanak es forgalomba 

atalanak felteteleiroi szolo 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-EUM rendeiet 8. 
u mellekletenek 2. pontja, a fertozo betegsegek es a jarvanyok megelozese 
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erdekeben szukseges jarvanyugyi intezkedesekrol szolo 18/1998. (VI. 3.) EiiM 
rendeiet, valamint a novenyvedelmi tevekenysegrdl szolo 5/2001. (I. 16.) FVM 
rendeiet 16. § (5) bekezdese es 30. § (2) bekezdese hatarozza meg. 
Az egeszsegugyi kartevoirto tevekenysegrdl es az egeszsegugyi kartevoirto 
tevekenyseg engedelyezesenek reszletes szabalyairol szol6 2/'2010. (I. 26.) EiiM 
rendeiet erteimeben engedeiy jogerore emelkedeset kdvetden letrejovd valtozasrol az 
engedelyesnek 5 munkanapon beiul tajekoztatnia kell Hivatalomat. s kezdemenyeznie 
kell a tevekenysegi engedeiy modositasat. 
Az illet^kekrol szolo 1990. evi XCIIl. iftrveny 29.§ (1) bekezdeseben foglaltak 
szerint az eisd foku allamigazgatasi eljarasert - ha e tSrveny melleklete maskent nem 
rendeikezik - 2.200 Ft illeteket kell fizetni (altalanos tetelu eljarasi illetek). 
Az eljaras soran megallapitottam, hogy a kerelmezo megtelel az egeszsegugyi 
kartevdirto tevekenysegrdl es az egeszsegugyi kartevdirtd tevekenyseg 
engedelyezesenek reszletes szabalyairol szolo 2/2010. (I. 26.) EUM rendeletben 
foglalt felteteleknek. ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint hataroztam. 
Hatarozatom a kemiai biztcnsagrol szolo 2000. evi XXV. torveny 33/A. §- a, 
valamint az egeszsegugyi kartevoirto tevekenysegrdl es az egeszsegugyi kartevoirto 
tevekenyseg engedelyezesenek reszletes szabalyairol szold 2/2010. (I. 26.) EiiM 
rendeletben biztositott hataskoromben eljarva hoztam. 
Fenti engedelyemet az egeszsegugyi httosagi es igazgatasi tevekenysegekrol szolo 

-199h evi XE- "tr3rvcnyben. valamint fz Aliami Nepegeszsegiigyi es Tisztiorvosi 
Szolgalatrol es a gyogyszereszeti allaniigazgatasi szerv kijeldleserdl szolo 362/ 
2006.(XII. 28) Korm. rendeletben biztositott jogomnal fogva adtam ki. 
Eljarasom a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szold 
2004. evi CXL. tdrveny (Ket.) 72. §-an, a fellebbezesi lehetdseget illetden pedig a 
98 § (1) bekezdesen, illetve 99. § (1) bekezdesen alapul. 
A fellebbezesi illetek dsszeget az illetekekrol szolo 1990. evi XCIIL torveny 29. § 
(2) bekezdese alapjan allapitottam meg. 

Rackeve, 2010. majus 11. 

Dr. F6ldi ZsuzsaHBr 
kistersegi tisztifoxj-fos 
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