
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/6809.

Benyújtás dátuma: 2019-07-09 16:16

Parlex azonosító: 156PY3NF0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) 

Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tisztában van a kormány milyen humánegészségügyi 
illetve környezetkárosító hatásai vannak a kémiai szúnyogirtásnak hosszútávon?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a kormány plusz forrásokat biztosít szúnyogirtásra, miután 
a szúnyoginvázió mértéke sok településen aggasztó. A következő hetekben minden eddiginél több 
szúnyogirtás lesz.

Természetesen, ha szúnyogirtásról van szó, egyértelmű, hogy minél kevesebb csípés érje az 
embereket. A kémiai mérgekkel történő irtás viszont nagyon káros az élővilágra, drága és nem elég 
hatékony szemben olyan a biológiai módszerrel történő gyérítéssel, amely csak és kizárólag a 
szúnyogokat pusztítja el.

A szúnyoggyérítés jelenlegi, vegyszereket alkalmazó módszere nagyon romboló az ökoszisztéma 
számára, egy szúnyog mellett több mint ezer egyéb rovar pusztul el.

Az elmúlt években átlagosan mintegy 20 ezer hektáron zajlott biológiai lárvagyérítés és 800 ezer 
hektáron írtották kémiai eljárással a kifejlett szúnyogokat. A két módszert azonban nem lehet 
összehasonlítani, hiszen az egyik a szúnyogok tenyészőhelyein, a vízben fejti ki a hatását és 
pusztítja el a lárvákat, a másik pedig a kifejlett szúnyogok számát csökkenti a tényleges ártalom 
helyén, a települések belterületein és üdülőterületeken. Annyi bizonyos, hogy arányaiban 
mindenképpen csökkenteni kéne a kémiai szúnyogirtás túlsúlyát, a környezetre, az emberekre való 
káros hatások, illetve az irtás hatékonyságát figyelembe véve.

Kérem Miniszter urat szíveskedjék válaszolni a következő kérdésekre:

1.Tisztában van a kormány milyen humánegészségügyi illetve környezetkárosító hatásai vannak a 
kémiai szúnyogirtásnak hosszútávon?



2.Vannak -e tervei a kormánynak, hogy nagyobb arányban használja a biológiai szúnyogirtás 
módszerét? Ha igen milyenek? Mikortól tervezik a bevezetését?

3.Volt –e felmérés arra vonatkozóan, milyen új szúnyog fajok jelentek meg az utóbbi időben, illetve
milyen hatékonysággal működnek a szúnyogírószerek a régi illetve új fajokra?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)

Budapest, 2019. július 09. 
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