
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/6500.

Benyújtás dátuma: 2019-06-14 11:09

Parlex azonosító: 1HJ4KU910001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Vérszívók előnyben? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Minden  bizonnyal  Ön  is  hallott  az  ország  több  megyéjét,  és  különösen  Budapest  területét  ért
szúnyoginvázió  terjedéséről.  Talán  nem  szükséges  hosszas  magyarázatot  adnom  a  jelenség
kellemetlen, sőt az idei tapasztalatok szerint egyre inkább káros következményeiről.

Kellemetlen, mert a mindnyájunkat érintő jelenség több millió ember életét képes megkeseríteni
munkaidőben és a kikapcsolódást szolgáló szabadidőben egyaránt. Különösen zavaró ez a Duna és
egyéb más vizek partján élők számára,  hiszen nemcsak sötétedés után, hanem nap közben is ki
vannak  téve  a  vérszívók  támadásának.  Egészen  biztos,  hogy  a  szúnyoginvázió  nemcsak
honfitársaink,  hanem a  Magyarországra  látogató  turisták  pihenését  is  megzavarja,  ami  nem vet
éppen jó fényt hazánkra.

Amint azt bizonyára Ön is tudja, a szúnyogcsípések okozta kellemetlenségeken túl a dolognak akár
egészségre gyakorolt negatív hatásai is lehetnek. A klímaváltozás miatt hazánkban is megjelentek az
eddig csak mediterrán országokban honos a szúnyogfajok, melyek csípése szív- és bőrférgességet is
okozhat. Ezek, kutyák esetében súlyos ízületi gyulladáshoz, szem- és idegrendszeri problémákhoz,
sőt akár az állat elvesztéséhez is vezethetnek. Ezeknek a szúnyogoknak a csípése ugyanakkor nem
veszélytelenek az emberekre sem, mivel bőrelváltozásokat és fekélyeket okozhatnak.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy

Van-e hivatalos adata a minisztériumnak a szúnyoginvázióról vagy csak a választópolgárok érzik
saját bőrükön a kialakult helyzetet?

Mit tervez tenni a minisztérium a szúnyogok támadásának megfékezésére?



Mekkora  összeggel  támogatta  a  Kormány  az  idei  évben  az  önkormányzatok  által  megrendelt
irtásokat, történik-e még átcsoportosítás?

Mennyiben  képesek  a  problémának  nemcsak  felületi  kezelését  ellátni,  egyszerű  irtás  helyett
biológiai gyérítést végezni, amely a szúnyogpetéket és lárvákat pusztítja el a hasznos rovarfajok
helyett?

Várom megtisztelő válaszát!
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