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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javaslat
Országgyű lés Hivatal a

Irományszám I+ ÁM

Érkezett : 2016 2 PT O ó.

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten - az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdés e
alapján — benyújtom a parlagfű visszaszorításához szükséges intézkedésr ől szóló
országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . szeptember 8 .

Tisztelettel :

Dr. Kövér László úr

az Országgyűlés elnöke

r. Oláh Lajo

Demokratikus Koalíció



Az Országgyű lés
.. ./2016. (.. .) OGY határozat a

a parlagfű visszaszorításához szükséges intézkedésr ől

Az Országgyűlés felismerve, hogy a kormány stratégiai programja, a hatályban lév ő szabályok,
a hatóságok rendelkezésére álló eszközök, és az érintett intézmények által kidolgozot t
cselekvési programok ellenére, évről-évre visszatérően közel két millió allergiában szenvedő
ember életét nehezíti meg az ország jelentős területén termő parlagfií.

Ezért az Országgy űlés felkéri a kormányt :

1. Nyújtson be törvényjavaslatot, mely szerint a parlagfűvel szennyezett terület után unió s
területalapú támogatás (SAPS) nem igényelhető, illetve az ilyen területre a támogatá s
nem fizethető ki .

2. Nevezzen ki kormánybiztost a parlagfű elleni védekezés irányítására, hatalmazza fel az
ehhez szükséges feladat- és jogkörrel .
A kormánybiztos :

• az érintett hatóságok egységes fellépését szervezze ,
• építsen ki szoros kapcsolatot civil szervezetekkel a hatóságokkal történ ő

egységes fellépés érdekében,
• kezdeményezzen nemzetközi akciótervet a szomszédos országokkal é s
• évente egy alkalommal számoljon be az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés

Bizottságának .
3. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Indokolá s

A parlagfűvel fertőzött területek csökkentése, azaz a súlyosan allergén gyomnövény
pollenszámának drasztikus csökkentése kiemelt, társadalmi összefogást igényl ő feladat . A
komplex parlagfű-mentesítési program a hatóság, a civil szervezetek, és a gazdálkodó k
véleményét is figyelembe véve összefoglalja a szükséges intézkedéseket .
A kidolgozott programok ellenére Magyarországon mintegy kétezer hektárnyi súlyosa n
fertőzött, parlagfűvel borított területeket találunk . Ennek felszámolásához szükséges, egy olyan
hatáskörrel felruházott kormányzati munkatársra, akinek munkáját egész évben csak az
határozza meg, hogy milyen módon tudja a mezőgazdasági, népegészségügyi ,
településrendezési, növény-egészségügyi érdeket harmonizálni, amely alapján hosszú távra fe l
tudja építeni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a parlagfűszennyezést meg lehet szüntetni .
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