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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Miért halhat meg egyre több ember a szúnyogcsípés okozta Nyugat-
Nílusi lázban?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt napokban a sok esőt követően jött hirtelen jó időben mindenki saját bőrén tapasztalhatta, 
hogy szúnyoginvázió van hazánkban. A szúnyogok nem csak kellemetlen csípésükkel okoznak 
problémát, de komoly betegségeket is terjesztenek. Ilyen kór a Nyugat-Nílusi láz, amely 
előfordulása rohamosan nőtt az elmúlt években.

A problémát azért sem szabad alábecsülni és egy legyintéssel elintézni, mert a Nyugat-Nílusi láz 
komoly veszélyt jelent. A kórt az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti, a legyengült immunrendszerű 
embereknél a tünetei elsősorban az influenzáéhoz hasonlítanak, és nagy számban végződik a 
fertőzés halálos eredménnyel agyhártyagyulladás miatt.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján 2018-ban ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttség 
és a halálos áldozatok számai is. Míg 2014-ben 10 Nyugat-Nílusi lázzal kapcsolatos megbetegedést 
jelentettek, 2017-ben már 23-at. Ebben az évben már négyen bele is haltak a fertőzésbe. Tavaly 
pedig 225 ember kapta el a kórt, 15 halálos áldozattal járt a veszélyes szúnyogcsípés.

Látván, hogy az elmúlt két hétben alig volt megfékezhető, sőt mérsékelhető hazánkban a 
szúnyoginvázió, valószínűsíteni lehet, hogy ez évben még rosszabb számok fognak megjelenni és 
még több halállal fog végződni az ártatlannak tűnő szúnyogcsípés. Az egyre szaporodó esetek 
számának oka többek közt a késői szúnyogirtásban, illetve az enyhe időjárásban keresendő. Egy 
szakértő szerint a hagyományos szúnyogirtás helyett magukat a lárvákat kellene egy speciális 
fehérjével irtani. Így talán nem nőne tovább a rés, és vissza lehetne szorítani a megbetegedések 
számát.



Mindezekre tekintettel – bízva abban, hogy személyesen teszi ezt meg az Országgyűlésben – az 
alábbi kérdésekre várom Tisztelt Miniszter Úr válaszát:

Miért nem olyan szúnyogírtást vagy megelőző írtást végez a Kormány, amely megakadályozná a 
Nyugat-Nílusi láz korokozóját hordozó szúnyog terjedését? 

Hány ember haláláig kell még várni a megfelelő szúnyogírtás és megelőzés bevezetésre? 

Érez –e a Kormány felelősséget, abban, hogy 2014 óta meghússzorozódott a Nyugat-Nílusi 
lázban megbetegedettek száma? 

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. június 12.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György

Jobbik
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