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A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Gazdasági  Ellátó  Központnál
nyilvántartásba  vett  szúnyoggyérítés  tárgyban  írt  levelével  kapcsolatban  az  alábbiakról
tájékoztatom.

A  szúnyoggyérítés  területi  kijelölése,  a  tényleges  kezelések  a  szúnyogártalom  mértékét
monitorozó  szakértői  javaslatok,  továbbá  az  országos  fertőzöttség  függvényében  kerülnek
meghatározásra.

Az elmúlt  héten a Dunán és Tiszán, valamint több mellékfolyójukon levonult  árhullám, a
májusi  és  júniusi  esőzések  és  a  hirtelen  jött  meleg  országos  szúnyoginváziót  okozott.  A
következő  hetekben  továbbra  is  erős,  néhol  extrém  szúnyogártalommal  kell  számolni.  A
legfertőzöttebb területeken folyamatosan szervezzük a védekezési munkálatokat.

Budapest főváros XVI. kerületében átlagos években csak eseti jelleggel merül fel szervezett
szúnyoggyérítési igény. Tekintettel az idei szúnyoginvázióra, 2019. június 13-án földi kémiai
imágógyérítést  végeztünk  a  kerületben.  A következő  szintén  földi  kémiai  imágógyérítés
tervezett  időpontja:  2019.  június  28.  Ezeken  felül  2019.  július  01-02-re  légi  kémiai
imágógyérítés, július 05-re földi kémiai imágógyérítés is betervezésre került. 

Az esetleges további munkákra a tényleges szúnyogártalom függvényében kerül sor. 

A  kivitelezés  heti  ütemtervéről  a  BM  OKF  honlapján  a  „Szervezeti  információk,
Szúnyoggyérítés, Szúnyoggyérítés 2019, Heti programok.”1  menüpont alatt tájékozódhat.

mailto:ugyfelszolgalat.gek@katved.gov.hu


Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelem által  megvalósított  központi  program mellett  az
önkormányzatok önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.

Kelt, Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
                                                                              

                                                                                  Berecz György tű. ezredes
 tűzoltósági tanácsos

                         igazgató

Terjedelem:      1 oldal
Továbbítva: elektronikus levélként
Kapják: 1. Címzett (szabotamas@bp16.hu)

2.Irattár 
1
 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_szunyog2019_hetiprogramok 

Az aktuális heti ütemterv tárgyhét első munkanapján kerül közzétételre a honlapon )

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
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