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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/815. számon hozzám benyújtott, ,,Mit tervez tenni a NÉBIH a tömeges 
méhpusztulás ügyében?" című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A méhészek az ország több megyéjét is érintő tömeges méhpusztulásról számoltak be
az utóbbi hónapokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban:
OMME) levélben jelezte, hogy vélhetően növényvédelmi tevékenység
következményeként történt méhmérgezésekről van szó, és kérte az érintett megyékben a
kiemelt technológiai ellenőrzések lefolytatását. Véleményünk szerint a probléma
összetettebb lehet, emiatt komplex megoldások kellenek.

2013 óta az OMME és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH) közös méhegészségügyi monitoring program keretében az egész ország
területére kiterjedő mintázást folytat. A minták vizsgálata a NÉBIH és az OMME között
kötött éves szerződés alapján az OMME megrendelésére történik. A vélelmezett
méhmérgezéseket egy több szakterületet felölelő, alapos eljárásrend alapján vizsgálják ki.
Az OMME-vel való együttműködés során számos növényvédő szer felhasználási
előírásai módosításra kerültek a méhek nagyobb biztonsága érdekében.
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2018 tavaszán a zvümölcsösök virázzásának idején kiemelt ellenőrzést rendelt el az...... ., '-· ~
Agrárminisztérium a kormányhivatalok részére.

Széles körű tényfeltáró vizsgálat indult a méhpusztulások okainak kivizsgálására a
NÉBIH koordinálásában. A vizsgálat a növénvvédő szerek lehetséges hatásán túl minden- ~ -
körülményt megpróbál figyelembe venni, ami hatással lehet a méhekre.

Az Agrárminisztérium álláspontja eddig is és ezután is a tudományosan igazolt
tényeken és kcckázatbecsléseu alapul.

Rá kívánok mutatni, hogy az EU-s tiltás hatására neonikotinoid típusú csávázó anyag
helyett többszörös mennyiségű foszforsavésztert vagy piretroidot fognak a gazdák
kipermetezni állománykezelések formájában védekezésre. Ez pedig az egyéb rovarölő
szerek mennyiségének drasztikus emelkedésével jelent agroökológiai kockázatot,
továbbá az érintett növénvkultúrák termesztésének gazdasáiwsságára is hatással van .
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Ezért üdvözöljük, hogy hazánkban is forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt
kapott a Lumiposa nevű, ciantraniliprol hatóanyagú rovarölő csávázószer, amely
hatásában hasonló - de nem teljesen azonos - a neonikotinoidok hatásspektrumával. A
Lumiposa és egyéb hasonló innovatív rovarölő szerek hazai engedélyezése és elte1jedése
válthatja ki a neonikotinoid hatóanyagú csávázószereket.

A tömeges rnéhpusztulás és a neonikotinoid csávázószerek közötti esetleges
összefüggést a fent említett, az OMME-vel indított kiterjedt vizsgálat hivatott tisztázni.
Annak lezárultáig nem áll módomban megalapozott véleményt nyilvánítani e kérdésben.

A fentiek alapján jól látható, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk a magyar
emberek egészségének védelme, a környezeti kockázatok csökkentése és a teljes magyar
agrárium érdekének képviselete iránt.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő Úr részéről felmerült, a
tömeges méhpusztulással kapcsolatos kérdésekre.

Budapest, 2018. július
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