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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
szúnyoginvázió tarthatatlan helyzetének megoldásáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a szúnyoginvázió tarthatatlan helyzetének megoldásáról

Az Országgyűlés – felismerve, hogy a szúnyoghelyzet az ország jelentős részén tarthatatlanná vált,
ezért  a  magyar  emberek,  a  turizmus  és  a  nemzetgazdaság  védelmének  érdekében,  a
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével – a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  intézkedjen  a  szúnyoginvázióval  kapcsolatos
tarthatatlan helyzet megoldásáról, amelynek keretében:

a)  szakemberek,  továbbá  döntéshozók  bevonásával  hozzon  létre  egy  átláthatóan  működő
válságkezelő stábot, amely dolgozzon ki olyan komplex válságkezelési megoldást, ami hatékonyan
és gyorsan képes enyhíteni a szúnyoginvázió hatásait;

b) gondoskodjon tudományosan igazoltan emberre veszélytelen – a háziállatok,  a  vadvilág és a
hazai méhészek igényeinek teljes mértékben megfelelő – technológia alkalmazásáról, továbbá arról,
hogy a jelenleginél hatékonyabb szúnyogirtószerek használatával eredményesen lehessen ellátni a
szúnyogok gyérítését, különös tekintettel  a Nyugat-nílusi lázat terjesztő egyiptomi csípőszúnyog
irtására, és szaporodásának megakadályozására;

c)  a  klímaváltozásnak  a  szúnyogpopulációra  gyakorolt  hatásának  enyhítése  érdekében  –
nemzetközileg  is  elfogadott  normák  szerint  –  intézkedjen  a  “tojásbankok”  feltérképezéséről  és
kezeléséről;

d)  indítson  országos  tájékoztató  kampányt  annak  érdekében,  hogy  a  lakókörnyezet  szúnyogok
szaporodására alkalmas területei visszaszoruljanak;

e) tegye a témát az általános iskolai tananyag részévé annak érdekében, hogy a tudatos állampolgári
védekezés és az általános ismeretek széleskörben ismertté váljanak;

f)  készítsen tervet a vendégmunkások által  behurcolt  tigrisszúnyogok elleni  komplex védekezés
érdekében,  különösen  azokon  a  településeken,  ahol  azt  már  kimutatták,  és  ahol  távol-keleti
vendégmunkások nagy számban élnek.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  hazai  szúnyoghelyzet  tarthatatlan  mértéke  indokolja,  hogy  az  Országgyűlés  határozati
javaslatban reagáljon a helyzetre. A szúnyoginvázió egészségügyi kockázatok mellett turisztikai,
mezőgazdasági és nemzetgazdasági problémát is jelent. Az állami védekezés alacsony hatásfoka
és a hazai rovarfaunára gyakorolt rendkívül káros hatása azonnali technológiaváltásért kiált.
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