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TARTALOMJEGYZÉK

I. Szállodák és éttermek területén előforduló

kártevők,

‒ rágcsálók

‒ rovarok

‒ madarak

‒ egyéb állatok

II. Kártevők elleni védekezés

‒ jogszabályi háttér

‒ megelőzés

‒ ellenőrzés – nyomonkövetés (monitoring)

‒ kártevők irtása

‒ dokumentáció



SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK 

TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ KÁRTEVŐK
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IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ     

ROVAROK
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

„- az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és

forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban

stb.),

- szálláshelyeken,

- a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben”

Legyek, csótányok és rágcsálók elleni védekezést rendszeresen,

tervezett program szerint kell végezni, amelynek tartalmaznia kell a

megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált

helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett

munkavégzési időpontokat.

Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől

függetlenül irtószeres kezelést kell végezni a csótányok és a rágcsálók

ellen.

A madarakat megtelepedésük és elszaporodásuk megelőzése

érdekében ezektől a létesítményektől távol kell tartani
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

„- az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése

érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell

végezni:

a) a szállodákban

b) az üdülőkben

c) a diákotthonokban

d) a munkás és tömegszállásokon

e) minden más helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek
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KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS 

FOLYAMATA

Kártevők elleni védekezés folyamata:

‒ Megelőzés (együttműködés!)

‒ Ellenőrzés (monitoring)

‒ Irtás

‒ Dokumentálás
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1. MEGELŐZÉS



KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS 

ELSŐ LÉPÉSE 

Megfelelő műszaki állapotok kialakítása:

‒ Épület lábazata, dilatációs rések tömítése

‒ Gondozott és megfelelően parkosított külső környezet

(fűnyírás, megfelelő növényzet)

‒ Csőáttörések és egyéb rések, repedések

megszüntetése

‒ Ajtók/nyílászárók állapota megfelelő legyen

‒ Műszaki, higiéniai, üzemeltetési hiányosságok

megszüntetése
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KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS 

ELSŐ LÉPÉSE

Megfelelő műszaki állapotok kialakítása:

- Vészkijáratok résmentesítése,

- Épület külső megvilágításának ellenőrzése, 

indokoltsága,

- Üveg felületek sötétítése, ablak fóliázás,

- Épület színének megfelelő kiválasztása,

- Szomszédok
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Megfelelő műszaki állapotok kialakítása:

- Rések…
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ELSŐ LÉPÉSE



KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS 

ELSŐ LÉPÉSE
Műszaki 

hiányosságok 

megszüntetése:

Higiéniai 

hiányosságok 

megszüntetése:

Üzemeltetési 

hiányosságok 

megszüntetése:



2. ELLENŐRZÉS –

NYOMONKÖVETÉS 

(MONITORING) 



RÁGCSÁLÓ MONITORING 

ESZKÖZÖK

‒ Egér és patkányfogó csapó csapdák

‒ Élvebefogó csapdák 

‒ Csoportos élvebefogó csapdák

‒ Mérőkocka (irtószermentes)

‒ Ragasztós készítmények
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ROVARMONITORING ESZKÖZÖK,     

CSAPDÁK
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CHAMELEON ELEKTROMOS 

ROVARCSAPDÁK 
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ELEKTROMOS ROVARCSAPDA 

RAGASZTÓS LAPJA 
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MUSLICA CSAPDA



3. KÁRTEVŐK IRTÁSA



‒ Kulcs segítségével 

nyitható és zárható

‒ Gyermek, kutya, 

macska, madár nem 

férhet az irtószerhez

‒ Víz elfolyik

‒ Rögzíthető

‒ Többféle irtószer 

formuláció rögzíthető 

benne

PATKÁNYETETŐ LÁDA
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EGÉRETETŐ DOBOZ 
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HAGYOMÁNYOS ÉS GÉLES         

TECHNOLÓGIA
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• A 0,5-0,7 cm nagyságú kifejlett poloska

alig nagyobb egy almamagnál.

• Teste ovális alakú.

• Általában éjszaka aktív, jellemzően

ekkor táplálkozik.

• Természete egy adott helyhez köti,

amennyiben táplálkozási lehetősége,

rejtett életmódja zavartalan, azt nem

szívesen hagyja el.

• Döntően passzív úton terjed,

leggyakrabban különféle használati

tárgyakkal, csomagokkal, szállító

járművek közvetítésével.

ÁGYI POLOSKA



ÁGYI POLOSKA



ÁGYI POLOSKA



AZ EREDMÉNYES IRTÁS ALAPFELTÉTELE
A FELMÉRÉS



A HATÉKONY VÉDEKEZÉS ALAPELVEI ÁGYI 
POLOSKA ELLEN

• Az ágyi poloska elleni védekezés az egyik legnehezebb szakmai kihívás.

• Az ágyi poloska eredményes irtása nagymértékben az alapos és

körültekintő felméréstől is függ. Alaposan fel kell kutatni az ágyi poloska

búvóhelyeket és azokat, valamint a környező felületeket közvetlenül

kezelni kell.

• Az ágyi poloska irtása időigényes munka

• A fertőzött szobák szomszédjait mindenképpen szükséges átvizsgálni,

szükség esetén kezelni

• Az irtás alkalmával a megrendelőtől kért és kapott információkat

célszerű felhasználni.

• Oktatás (ágyi poloska protokoll szobaaszonyok részére)
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4. DOKUMENTÁCIÓ



KÁRTEVŐMENTESÍTÉSI 

ADATLAP, ELLENŐRZÉSI NAPLÓ
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KÁRTEVŐIRTÁSHOZ HASZNÁLT 

SZERELVÉNYEK TÉRKÉPES MEGJELENÍTÉSE
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MADARAK ELLENI VÉDELEM 

‒ Mechanikus védekezési rendszerek (tüskerendszer,

huzalozás, hálózás)

‒ Elektronikus riasztás (Birdxpeller Pro, Broad pro)

‒ Optikai riasztás (Bird Lite riasztólámpa, Firefly riasztó,

műragadozók, Irri tape szalag, madárriasztó léggömb)

‒ Gélezés

‒ Élvebefogó csapdák

‒ Shock tape

‒ Lézeres riasztás
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MADARAK ELLENI VÉDELEM 
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Bird Free riasztó, amelyet „Optikai Gél”-ként vagy „Tűz 

Gél”-ként is ismernek, és a madár látására hat.



Az emberi szemnek három féle fotoreceptora van azért, hogy „színesben lássuk” a 

világot: vörös, zöld és kék. A madaraknak viszont négy van: vörös, zöld, kék és 

ultraibolya. Ennek következtében a madarak tűzként érzékelik a Bird Free-t. Ez a fotó, 

amelyet ultraibolya szűrővel készítettünk, bemutatja, hogyan látja a madár a Bird Free 

gélt. Mivel a madarak tűzként érzékelik, ezért megijednek és tovább szállnak. 
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Köszönöm 

a 

figyelmet!


