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Tárgy: Értesítés Mátravidéki Erőmű Horgásztaván légy elszaporodás ügyében kapcsolatos bejelentés 

kivizsgálásáról 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy a 3022 Lőrinci 1473 hrsz-ú Mátravidéki Erőmű Horgásztó környékén elszaporodott 

legyekre vonatkozó beadványa alapján induló eljárásban, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársai, a tó 500 m-es körzetében működő hulladék 

feldolgozó- és ártalmatlanító cégeknél ellenőrzést végeztek.   

 

A megtartott ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a telephelyeken a hulladékkezelési 

technológiából adódóan légy tenyészőhelyek alakultak ki.  

A rovarok elleni védekezés nem miden egységnél volt megfelelő, ezért az érintett cégnél a legyek elleni 

védekezés hatékonyságának növelésére volt szükség.  

Intézkedésünket követően a légy tenyészőhelyek kezelését, és a legyek gyérítését a jogszabályban 

leírtaknak megfelelően végzik, ezért további hatósági intézkedésre nincs szükség.A legyek elleni 

védekezést, a jogszabály szerint évente május 1. és október 31. között végzik el. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a jogszabályi feltételek betartása minden tulajdonosra, használóra 

kötelezően vonatkozik. A legyek elszaporodása elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében 

a tóparton tartózkodó, pihenő, horgászó magánszemélyek, és az Egyesület együttműködése is 

szükséges. A keletkező szerves kommunális hulladékok, halpucolásból és halpusztulásból származó 

bomló, szerves anyagok zárt gyűjtése és rendszeres elszállítása csökkenti a legyek előfordulását. 
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A Járási Hivatal hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 4. § (6) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 73. § (1) bekezdése, és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36.§ (5) bekezdése, illetékességét a 

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 5. § és 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. 

 

 

Kelt Hatvanban, a tanúsítvány szerint. 

 

Szalatnai Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében 

és megbízásából: 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Dr. Pálosi Béla 

 osztályvezető, járási tisztifőorvos 
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2. Irattár 
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