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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„A méheket veszélyeztető vírus-atka kombináció egy komoly katasztrófához vezethet? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Számos alkalommal foglalkoztam már a méhészeti ágazat problémáival és most egy újabb,

ezúttal inkább világszintű problémára szeretném felhívni a tárca figyelmét, amelyet ha ne m

kezelünk megfelel ően, akkor komoly ökológiai és élelmezésügyi katasztrófával fenyegethet i

hazánkat. Ebben az esetben nem csak a hazai politikában kell lépéseket tenni, hanem unió s

szinten is szorgalmazni kell azokat. Mindannyiunk számára köztudott, hogy a méhek — a

beporzási munkájuk által — milyen fontos szerepet töltenek be az emberi számára alapvet ő
élelmek előállításában, hiszen ha valamilyen oknál/okoknál fogva a méhek kipusztulnána k

vagy számuk drasztikusan alacsonyra csökkenne, úgy az komoly visszaesést jelenthet a

mezőgazdasági termelésben. A deformáltszány-vírus (DWV) több millió méhet pusztított el

világszerte, az 1980-as évben történt lengyelországi, illetve Japánban történt izolációja óta . A

vírus által fertőzött méhek szárnya felpöndörödik és a potrohuk is duzzadtabb lesz, ezáltal

pedig repülésképtelenné válnak, illetve korábban is pusztulnak el . Az ázsiai méhatkával

fertőzött méhek között pedig még gyorsabban terjed a kór . Ugyan a vírus és az atkák külön-



külön nem jelentenének komolyabb veszélyforrást, együtt már olyan mértékben erősítik fel

egymást, hogy azzal a felnőtt állomány és az utódok tömeges pusztulását is okozhatja.

A terjedés jelenlegi állapotát jól kifejezi, hogy egy lengyelországi felmérés szerint a vizsgál t

méhek kétharmadánál mutatták ki a DWV-t. Azonban léteznek egyszer ű megoldások a víru s

terjedésének visszaszorítására, megel őzésére. Egy új tanulmány szerint – amelyet Lena

Wilfert, az Exeteri Egyetem ökológusa készített — muszáj korlátozni a méhek szaba d

mozgását, mivel a költöztetett kolóniák jelentik a legfőbb veszélyforrást . Jól mutatja ennek

jelentőségét az észak-amerikai példányok költöztetett európai kolóniák általi megfert őződését.

A másik fontos lépés, hogy a meglévő példányokat fokozottabban kell ellenőrizni . Hazánkban

e területen nyerne igazán nagy értelmet a méhegészségügyi felelős munkája, amelyre most

fokozott feladatok hárulnának . Már ha lenne belő lük elég. Korábban a szakma által követel t

és általam is tolmácsolt főállású méhegészségügyi ellenőri rendszer felállítása nem várhat

tovább! Egy harmadik — hosszú távú — védvonalat képezhetne a hazai, intézeti szinten történő

kutatómunka fokolása, melyet a Jobbik szintén évek óta hangoztat .

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy miként igyekeznek fokozni az

állami támogatású kutatásokat és milyen stratégiájuk van a DWV elleni fellépésre ?

Várható-e a méhegészségűgyi ellenőrök bővítése, munkájuk fokozottabb segítése?

Mikortól állhatnak végre munkába főállású méhegészségügyi ellen őrök hazánkban ?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2016 . február 8 .
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