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A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Gazdasági  Ellátó  Központhoz  (1149
Budapest,  Mogyoródi  út  43.)  2019.  május  20.  napján  érkezett  ,,Szentendre  település
szúnyoggyérítésével kapcsolatos közérdekű adat kiadása”  iránti kérelmével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

Csípésszámlálási  jegyzőkönyvvel  nem  rendelkezünk,  a  csípések  számát  régiós  (és  nem
települési) viszonylatban jelzik felénk szakértőink. A Dunakanyar Régióban 2018. május 30-
ai gyérítés előtti, szakértői jelzés szerinti átlagos csípésszám (a továbbiakban: csípésszám): 96
csípés/óra/fő,  2018.  július  12.  napján  gyérítés  előtti  csípésszám:  60  csípés/óra/fő,  2018.
augusztus  9-ei  gyérítés  előtti  csípésszám:  52  csípés/óra/fő,  2018.  augusztus  30.  napján
gyérítés előtti csípésszám: 24 csípés/óra/fő volt.

Biológiai  kezelést  sem  egyes  településekhez  kötve  végeznek  a  szakemberek,  az  mindig
régiónként történik, tekintve hogy a tenyészőhelyek nem igazodnak a településhatárokhoz.

2018. évben végzett és tervezett szúnyoggyérítések:
május 30-án földi kémiai imágógyérítés,
július 12-én földi és légi kémiai imágógyérítés, 
augusztus 09-én földi kémiai imágógyérítés és 
augusztus 30-án légi kémiai imágógyérítés  valósult meg.
augusztus 10-én és 23-án a légi kémiai imágógyérítés nem valósult meg.

2019. évben elvégzett és tervezett szúnyoggyérítések: 
június 11-én földi kémiai imágógyérítés valósult meg,
június 13-án légi kémiai imágógyérítés nem valósult meg. 

A 2018-2019. évben minden esetben 460 hektár terület került kezelésre. 

A deltametrines szórásokhoz használt hatóanyag mennyisége 0,6-1,0 gramm/hektár.
A légi kémiai védekezés egységára 1.345- Ft + ÁFA/ha, amely minden költséget,  azaz az
irtószert és a kijuttatást is tartalmazza.



A biocid  termékek  engedélyezésének  és  forgalomba  hozatalának  egyes  szabályairól  szóló
316/2013.  (VIII.  28.)  Korm.  rendelet  18.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az  engedélyek
visszavonására,  felülvizsgálatára  és  módosítására  irányuló,  valamint  engedélyezett  biocid
termék  további  forgalmazásának  megtiltására  irányuló  eljárást  az  országos  tisztifőorvos
folytatja le.

A  fentiek  alapján  a  Coratrin  szúnyogirtó  szer  forgalomba  hozatali  engedélyének
visszavonásáról  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ  (a  továbbiakban:  NNK)  országos
tisztifőorvos 3968-2/2019/JIF iktatószámú határozatában döntött,  amely a lenti  weboldalon
elérhető. 

Az NNK annak érdekében, hogy az engedélyezett felhasználás előírásai mindenki számára
elérhetőek legyenek, a már visszavont, de még felhasználható szúnyogirtó szerek engedélyét
is szerepelteti az Irtószerek Kereshető Adatbázisában: http://www.oek.hu/ika/. 

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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