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A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Gazdasági  Ellátó  Központhoz  (1149
Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Igazgatóság) 2019. május 23. napján érkezett
,,Budapest  III.  kerület  szúnyoggyérítésével  kapcsolatos  közérdekű  adat  kiadása”  iránti
kérelmével kapcsolatban az alábbiakat adom elő: 

A szakértőink régiós jelentéseket készítenek a szúnyoggyérítés végrehajtásáról, amelyben a
régiós átlagos csípésszám kerül feltüntetésre. Budapest Régióban 2018. május 22-ei gyérítés
előtti  csípésszám:  60  csípés/óra/fő,  2018.  május  28-ai  gyérítés  előtti  csípésszám:  111
csípés/óra/fő, 2018. június 4-ei gyérítés előtti csípésszám: 39 csípés/óra/fő, 2018. június 18-ai
gyérítés előtti csípésszám: 51 csípés/óra/fő, 2018. június 26-ai gyérítés előtti csípésszám: 60
csípés/óra/fő, 2018. július 25-ei gyérítés előtti csípésszám: 50 csípés/óra/fő, 2018. augusztus
2-ai  gyérítés  előtti  csípésszám:  37  csípés/óra/fő,  2018.  augusztus  8-ai  gyérítés  előtti
csípésszám:  73  csípés/óra/fő,  2018.  augusztus  13-ai  gyérítés  előtti  csípésszám:  80
csípés/óra/fő, 2018. augusztus 22-ei gyérítés előtti csípésszám: 66 csípés/óra/fő volt.

Budapest  Régióban  2019.  május  28-ai  gyérítés  előtti  csípésszám:  45  csípés/óra/fő,  2019.
június 11-ei gyérítés előtti  csípésszám: 365 csípés/óra/fő,  2019. június 17-18-ai gyérítések
előtti csípésszám: 324 csípés/óra/fő volt.

Budapest  Régióban  nem  történt  biológiai  kezelés.  Biológiai  kezelést  soha  nem  egyes
településekhez kötve végeznek a szakemberek, az mindig régiónként történik, tekintve hogy a
tenyészőhelyek nem igazodnak a településhatárokhoz.

2018. évben végzett és tervezett szúnyoggyérítések Budapest III. kerületében:
május 22-én földi kémiai imágógyérítés,
május 28-án földi kémiai imágógyérítés, 
június 4-én földi kémiai imágógyérítés, 
június 18-án földi kémiai imágógyérítés, 

  június 26-án földi kémiai imágógyérítés,
július 25-én földi kémiai imágógyérítés,
július 27-én légi kémiai szúnyoggyérítés,



augusztus 2-án földi kémiai imágógyérítés,
augusztus 8-án földi kémiai imágógyérítés,
augusztus 13-án földi kémiai imágógyérítés, 
augusztus 22-én légi kémiai imágógyérítés valósult meg.

május 15-én, július 11-én, július 16-án a földi kémiai imágógyérítés, július 17-én
és augusztus 11-én a légi kémiai imágógyérítés nem valósult meg.

A 2018. évben az alábbi területek kerültek kezelésre Budapest III. kerületében:

május 22-én 500 hektár,
május 28-án 100 hektár, 
június 4-én 400 hektár, 
június 18-án 400 hektár, 

  június 26-án 400 hektár,
  július 25-én 500 hektár, 
  július 27-én 600 hektár,
  augusztus 2-án 400 hektár,
  augusztus 8-án 300 hektár,
  augusztus 13-án 300 hektár, 
  augusztus 22-én 600 hektár területen került imágógyérítésre sor.

2019. évben végzett szúnyoggyérítések Budapest III. kerületében:
május 28-án földi kémiai imágógyérítés,
június 11-én földi kémiai imágógyérítés, 
június 17-én légi kémiai imágógyérítés 

                        június 18-án földi kémiai imágógyérítés valósult meg.

A 2019. évben az alábbi területek kerültek kezelésre Budapest III. kerületében:

május 28-án 300 hektár,
június 11-én 300 hektár, 
június 17-én 600 hektár,

                        június 18-án 300 hektár területen került imágógyérítésre sor.

A  2018.  év  20.  hétre  tervezett  munkák  szakértői  indokolása  alapján  a  Budapest  III.
kerületében  a  megnövekedett  csípésszám és  a  lakossági  panaszokra  való  tekintettel  földi
kémiai kezelések megkezdése volt javasolt.

A 20. héten, az időjárási viszonyok miatt elmaradt szúnyoggyérítés indokoltsága továbbra is
fennállt, ez került betervezésre a 21. hétre.

Lakossági  panaszbejelentés  alapján a  21.  heti  kezelést  kiegészítendő további  100 ha  földi
kémiai kezelés került betervezésre a 22. hétre.



Minden esetben szakértői  indokolás  mellett a  2018.  évben az alábbi  további  munkákra
került sor:

2018. év 23. és a 25. hetében a közepesen erős csípésszám mellett a nagyobb fertőzöttség
elkerülése érdekében földi kémiai imágógyérítés került betervezésre.

A 26. és 28. hetekben a közepesen erős csípésszám mellett a nagyobb fertőzöttség elkerülése
érdekében heti folyamatos kezelés volt indokolt.

A 29. héten a 28. hétre tervezett, de az időjárás viszonyok miatt meghiúsult kezelés pótlása
került betervezésre, légi kémiai gyérítéssel kiegészítve.

A 29.  hétre  tervezett,  de az időjárási  viszonyok miatt  ismételten elmaradt kezelés  pótlása
került betervezésre a 30. hétre.

A 31. héten a közepesen erős szúnyogfertőzöttség miatt a földi kémiai imágógyérítés került
betervezésre.

A  32.  héten  a  kerület  egyes  területein  hirtelen  megemelkedett  csípésszám  és  lakossági
bejelentések alapján földi és légi kémiai kezelés megtartása volt indokolt.

A 33. héten a közepesen erős csípésszámok alapján földi kémiai kezelés volt indokolt.

A 34. héten a magas csípésszámok miatt légi kémiai kezelés volt indokolt.

A 2019. évi 22. és 24. hetekben - szakértői indokolás alapján - a Duna-parti ártéri élőhelyek
közelében való elhelyezkedés miatt a folyamatos kezelés volt indokolt a nagy egyedszámú
szúnyogszaporulat megelőzése érdekében.

A 2019. évi 25. héten - szakértői indokolás alapján - a kerület erős szúnyogfertőzöttsége miatt
földi és légi kémia kezelés javasolt.

A deltametrin felhasznált 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.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
                                                                         Berecz György tű. ezredes

     tűzoltósági tanácsos
                   igazgató

Melléklet: -
Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)



Kapják: címzett (elektronikus kézbesítés útján )
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