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J E L E N T É S 

A „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság 

munkájáról 

 

Az eseti bizottság létrehozása 

Dr. Vojnik Mária, dr. Orosz Sándor és Juhász Gábor képviselők (MSZP) 2002. szeptember 17-
én országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek a parlagfű terjedésének 
megállítása, illetve termőterületének csökkentése, a pollenszennyezettség jelentős mérséklése és a 
lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti 
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakítására. 

Az Országgyűlés a 11/2003. (II. 19.) számú OGY határozatával 2003. február 17-i ülésnapján 
döntött a Bizottság létrehozásáról. A 13/2003. (II. 26.) számú OGY határozat állapította meg a 
Bizottság összetételét: 

Elnök: Dr. Orosz Sándor (MSZP) 2003. szeptember 22-től 
Dr. Vojnik Mária (MSZP) 2003. szeptember 22-ig 

Alelnök: Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Tagok: Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP) 2003. szeptember 22-től 
 Dr. Karsai József (MSZP) 2003. szeptember 22-től 
 Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
 Dr. Illés Zoltán (Fidesz) 
 Gusztos Péter (SZDSZ) 
 Sisák Imre (MDF) 
 Dr. Orosz Sándor (MSZP) 2003. szeptember 22-ig 
 Dr. Józsa István (MSZP) 2003. szeptember 22-ig 

 

A Bizottság működése és tevékenysége 

1. A Bizottság a Házszabálynak megfelelően alakította ki ügyrendjét. 
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2. A Bizottság áttekintette az eddig elért eredményeket, a már megkezdett programokat, a 
rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, és a jogi felhatalmazásokat. Megvizsgálta a 
kormányzat, az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek eddigi tevékenységét. 

3. A Bizottság írásos beszámolókat, javaslatokat kért, meghallgatásokat tartott, helyszíneken 
tájékozódott, a bizottsági határozatról tájékoztatókat tartott, szakértője révén tanácsadással 
szolgált. A felkért szervezetek köre az érintett minisztériumokra, intézményekre, 
önkormányzatok szövetségeire, a Főpolgármesteri Hivatalra és a legfontosabb érdekelt civil 
szervezetekre terjedt ki. 

4. A Bizottság áttekintette a Parlament korábbi ilyen irányú tevékenységét. 

5. A minisztériumoktól kért írásos tájékoztatókban a következőkre várt választ a Bizottság: 

A parlagfűvel kapcsolatos helyzetértékelés (az adott szervezet célját, illetve feladatát érintő 
kérdésekben), a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos folyamatban lévő programok, ezek 
közreműködői, a programok finanszírozása. 

6. A Bizottság 2003. március 5-én megtartott ülésén kérte fel a minisztériumokat, hogy a parlagfű 
elleni gyors és eredményes védekezés érdekében tegyenek javaslatot a jogszabályi környezet 
szükséges megváltoztatására, illetve a feladat ellátásához elengedhetetlen együttműködés, 
összehangolt cselekvés elősegítésére és a megvalósításhoz szükséges források mértékére. 

7. A Bizottság feladatául tűzte ki, hogy a meghallgatások, a beérkezett anyagok alapján, a 
bizottsági szakértő közreműködésével országgyűlési határozati javaslatot készít a jogi 
felhatalmazásokat tartalmazó jogszabályok módosítására, valamint többek között indítványt tesz 
a 2004. évi központi költségvetés ide vonatkozó tartalmára. 

8. A 11/2003. (II.19.) OGY határozat 4. pontja szerint a meghallgatások és a javaslat 
alapján az elvégzett munkáról a Bizottság jelentést készít, amelyet az Országgyűlés elé 
terjeszt. Az Országgyűlés a jelentés megtárgyalása után határozatában dönt a Bizottság 
tevékenységének meghosszabbításáról, vagy a Bizottság megbízatásának 
megszüntetéséről.  

A Bizottság jelentését szeptember 24-ig elkészítette és a határozati javaslattal együtt 
megvitatásra és elfogadásra az Országgyűlésnek 2003. szeptember 30-án benyújtotta.  

 

A Bizottság ülései 
2003. március 5. A Bizottság ügyrendjének elfogadása 

2003. március 12. A Bizottság munkaprogramjának elfogadása  

2003. március 26. A minisztériumok meghallgatása 

2003. április 2. Az önkormányzatok és civil szervezetek meghallgatása 

2003. április 16. A Bizottság határozati javaslat tervezetének és a bizottság jelentésének 
előkészítése 

2003. április 30. A Bizottság jelentésének elfogadása 
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2003. május 13. A Bizottság határozatának elfogadása 

2003. szeptember 3. A minisztériumoktól beérkezett jelentések alapján az országgyűlési 
határozati javaslat-tervezet előkészítése. 

2003. szeptember 24. A Parlamentnek benyújtandó országgyűlési határozati javaslat és jelentés 
véglegesítése, elfogadása 

 

A Bizottság által meghallgatott intézmények és szervezetek 

Belügyminisztérium 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Pénzügyminisztérium 
Megyei Jogú Városok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Szövetsége 
Pest Megyei Önkormányzat 
Főpolgármesteri Hivatal 
Földmérési és Távérzékelési Intézet 
Dél Erdészeti Rt. 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Aerobiológiai Hálózata 
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) 
Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány 
Hosszú Távú Egészségmegőrző Program 
Kreatív Vállalkozók Klubja 
Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 
Szebb Gyermekévekért Alapítvány 
Zöldforrás Egyesület 
Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület 
 

A Bizottsághoz írásos anyagot benyújtó szervezetek, intézmények 

Áporka község lakossági kérelem 
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) 
EURO-UNIOR Fűtéstechnikai Kft. 
Fehér Bau Trade Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Konkam Bt. 
Lignovex Kft. 
Misconsulting Kft. 
Hajta-menti Zöldek 
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 
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Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület 
Közgazdasági Egyetem Marketing Tanszék 
Országgyűlési Könyvtár 
Ország Közepe Regionális Nőtagozat 
SpringMed Kiadó Kft. 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Fővárosi Parlagfűvonal  
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Növényvédelmi Intézet 

 
A Bizottság megalakulása előtti időszak 

Az allergiás megbetegedések és a parlagfű elterjedésének növekedésével kapcsolatban az 
Országgyűlésben 1994 és 1998 között tíz parlamenti interpelláció hangzott el.  Parlagfűvel kapcsolatos 
problémával foglalkozó formális és informális tárcaközi, minisztériumi, társadalmi és civil 
konferenciák, összejövetelek, kezdeményezések indultak. 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 1999. december 1-jei és a 2001. december 29-i 
üléseinek összegzéséül a Környezetvédelmi Bizottság jelentést készített az allergén növények 
környezet-egészségügyi káros hatásairól, a megelőzéssel és védelemmel kapcsolatos feladatokról 
(6/1999.(XII. 1.) számú Környezetvédelmi Bizottsági tájékoztató).  

A 90-es évek elejétől induló kezdeményezésekre jelen Bizottság vizsgálata nem terjedt ki. A Bizottság 
alapvetően a legutóbbi időszak, a 2002-re, de leginkább a 2003-ra vonatkozó programokat, 
intézkedéseket és forrásokat tekintette át. 

1. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény a település belterületén a települési 
önkormányzatok illetékességébe utalja a növényvédelmi hatósági feladatokat, ezért a 
Belügyminisztérium minden évben felhívást ad ki a települési önkormányzatok jegyzői részére 
a parlagfű irtására, továbbá Önkormányzati Tájékoztatókkal,  az Országos Parlagfűmentesítési 
Hétvége felhívással, a Településüzemeltetési Szakmai Napok megszervezésével járul hozzá a 
feladat elvégzéséhez. (Az önkormányzatok és a civil szervezetek közösen a helyi sajtók, kábel-
televíziós reklámok, felhívások közzétételével, riportokkal vesznek részt ebben a munkában.) 

2. A Belügyminisztérium megalapítóként és kiíróként támogatja a „VIRÁGOS 
MAGYARORSZÁGÉRT, Környezetszépítési Mozgalmat ”, melyben országgyűlési 
bizottságok, minisztériumok, önkormányzatok és szövetségeik, valamint civil szerveződések is 
részt vállalnak. 

3. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium tevékenységének egyik alapját jelentő 
Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Program fontos része a parlagfű-mentesítési 
tevékenységben való részvétel. 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Aerobiológiai Hálózatának feladata a 
pollenkoncentrációval kapcsolatos adatszolgáltatás, a parlagfűvel és gyommentesítéssel 
kapcsolatos egészségnevelés, lakossági tájékoztatás és a megbetegedések számának felmérése. 

4. 2002-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium is részt vállalt a parlagfű-
mentesítésben, mert az önkormányzatoknál a kommunális feladatok ellátásán belül parlagfűirtást 
is végeznek az általuk alkalmazott közhasznú munkások. (A közhasznú munkavégzés 
támogatására 11,9 milliárd Ft állt rendelkezésre 2002-ben, amelyből 0,9-1,4 milliárd Ft hozható 
összefüggésbe a parlagfű-irtással.) Forrást a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészre 
decentralizált kerete jelent.  

5. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a növényvédelmi tevékenységén túl – 
beleértve a növényvédelmi törvény megalkotását – a 2002 során elindított Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program támogatási célprogramjában előírta a gyomnövények, kiemelten a 
parlagfű elleni hatékony védekezés kötelezettségét. 

6. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó területeken (közút, 
vasút, autópálya, repülőtér) a növényzet kezelése, a gyomok irtása nem elsődlegesen az 
allergének elleni védekezést szolgálja, hanem szerves része a fenntartási munkáknak, amelyek 
elvégzése az adott infrastruktúra működéséhez szükséges. Így a közutak esetében a 
közlekedésbiztonság és az esztétikus útkörnyezet biztosítása az elsődleges, a vasúti pályánál az 
esztétikum mellett a rézsűk biztosítása és a pálya vízelvezetése, a repülőtereknél a 
repülésbiztonság a fő szempont.  

2002-ben a közútkezelő társaságok mintegy 39.460 ha területen végeztek kaszálást, közel 2,5 
milliárd Ft költséggel; a MÁV Rt. 500 millió Ft-ot fordított gyommentesítésre. 

7. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati rendszere több lehetőséget nyújtott 
elsősorban önkormányzatok és civil szervezetek számára a Környezetvédelmi Alap 
Célelőirányzat forrásainak igénybevételére, a parlagfű elleni védekezés érdekében. 

A minisztérium igen részletes beszámolója többek között jelezte, hogy a parlagfű terjedése 
szempontjából legveszélyeztetettebbek azok a védett területek, amelyeken mezőgazdasági 
termelést folytatnak. Jelenleg a védett területek mintegy 20%-án folyik szántóföldi művelés, 
mely mintegy 200 ezer ha-t jelent.  

A minisztérium felismerve a parlagfű terjedésének problémáját, a védett területek parlagfű-
mentesítésére öt éves programot indított a behurcolt gyomnövény életterének minimálisra 
csökkentése érdekében. Védett területeken a gondos gazda szemlélet mind szélesebb körben 
történő elterjesztésével is segíti a feladat megoldását. 

A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával kezdődött el a Parlagfűmentesítő Hét 
ötletének megvalósítása 2001-től. 

8. A települési önkormányzatok feladata a közterületek fenntartása, rendjének, tisztaságának, 
gondozottságának biztosítása, az önkormányzati intézmények által használt területek 
gyommentesítésének elvégzése. A gyommentesítés jogi, pénzügyi, szakmai, szervezeti feltételeit 
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az önkormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozniuk. Ennek a feladatnak egyre több 
település tesz eleget. 

9. Budapest parlagfű-mentesítési programot (Fővárosi Parlagfű Program) valósít meg, amelynek 
eredményeképp a fővárosban a helyzet javult és a közterületeken sikerült a parlagfüvet 
visszaszorítani. Mivel a parlagfű pollenje több tíz kilométerre is eljuthat (nem ismer 
közigazgatási határokat), fővárosi kezdeményezés az agglomerációs településeken is hasonló 
programok elindítása. 

10. Jónéhány civil szervezet és állampolgár az aktív önkormányzatokkal együttműködve számos 
parlagfű-mentesítési akciót, iskolai vetélkedőt, feltérképezést végez és tevékenységüket kevés 
anyagi ráfordítással, sok társadalmi, önkéntes munkával teszik. Civil szervezetek munkájának 
eredménye, hogy kimutatták, hogy a levegőszennyezés megsokszorozza a pollenek allergiakeltő 
hatását.  

Egyes civil szervezetek az adott településnek a teljes parlagfű-szennyezettségi térkép 
elkészítését vállalják. Mozgalmakat indítottak és működtetnek parlagfű gyűjtésére. Zöld 
telefonszámokat  működtetnek a fertőzött területek bejelentésére.  

 

A 2003. év vonatkozásai 

Az előző fejezetben említett és 2003-ban is folytatódó folyamatokon túl több előremutató eredményt 
lehet kiemelni erre az évre. 

1. A Belügyminisztérium a 2003-as évben is meghirdette a „Virágos Magyarország Mozgalom” 
Országos Környezetszépítési Versenyt, amelynek nevesített bírálati szempontja a 
parlagfűmentesítés. Az idén nevezett 340 település külön figyelmet fordított erre a problémára.  

2. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatásról és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 16/A §-a alapján a közhasznú 
munkavégzés elősegítése érdekében a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség 70-90%-ig 
adhat támogatást. A támogatás az önkormányzat kérelmére megyei szintű decentralizált 
döntéssel (megyei munkaügyi központok) kerül elosztásra. A 2003. első félévében csaknem 700 
millió forint parlagfű irtással összefüggő célú felhasználása történt meg a közhasznú munkák 
támogatása során.  

A Bizottság az ülésén tájékoztatást kapott arról, hogy idén az összes közmunka pályázat úgy lett 
kiírva, hogy nem kellett önrészt vállalni az önkormányzatoknak.  

Megtudta, hogy 2003-ban a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium a közmunkák kiírása 
során a forrásszükséglet meghatározásánál 85.000 Ft/hó/fő normával számol.( Az összeg a 
munkabéren kívül a munkaadói közterheket is tartalmazza). 

3. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban a növényvédelem és az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási célú támogatások célirányos forrásaival segíti a parlagfű 
elterjedésének csökkentését. A forráskeretek bővítésére 2003-ban is van mód. 
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Fontos szerepet tölt be a minisztérium alá tartozó Földmérési és Távérzékelési Intézet. Az általa 
alkalmazott távérzékelési technológiával lehetőség van az elhanyagolt, parlagon hagyott 
területek kimutatására és a változások felderítésére, amely visszamenőlegesen is alkalmas az 
egész ország vizsgálatára.  

4. Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium keretén belül, a koordinációja alá 
tartozó Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Program a lakossági kommunikáció és a 
parlagfű ellenes küzdelem helyi akcióinak támogatására 63 millió Ft-ot biztosított 2003-ban. 

5. Ez évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett Zöld Forrás 
pályázati kiírásban az elmúlt évekhez hasonlóan szerepel a „Biológiai eredetű allergének 
koncentrációjának csökkentése” című „parlagfű pályázat”, elsősorban önkormányzatok és civil 
szervezetek számára. Idén a beadási határidő április 15-ével zárult. A pályázat célja a korábbi 
évekhez hasonlóan minél nagyobb területre kiterjedő környezetbarát gyommentesítés, illetve a 
gyomos, elhanyagolt területek újrahasznosítása. A pályázónkénti elnyerhető összeg maximálisan 
1,5 MFt (millió Ft) volt. Az erre a célra fordított összeget 2003-ban 63 MFt-ra emelte a tárca az 
előirányzott 50 MFt-ról. 

A KAC pályázati rendszerén belül új a „Zöld Falu” program, melynek keretében a kétezer főnél 
kisebb lakosú, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések pályázhatnak kisebb 
környezetvédelmi beruházások megvalósítására 2003. szeptember 30-ig. Az igen széleskörű 
célokat magába foglaló pályázat céljai között szerepel az allergén gyomnövények nagy területre 
kiterjedő, szervezett irtása, vegyszermentes környezetbarát módszerrel, füvesítés, fásítás, illetve 
az elhanyagolt, gyomos területek hasznosítása is. A pályázaton elnyerhető maximális összeg 1,5 
MFt. A tervek szerint 2003-2004-ben futó pályázat 1,5 Mrd Forint felhasználást teszi lehetővé, 
részben gyommentesítésre, részben elhanyagolt önkormányzati területek újrahasznosítására.  

Segítséget jelent a Környezetvédelmi Felügyelőségek és a Nemzeti Park igazgatóságok 
felvilágosító tevékenysége sokszor a helyi médiákon keresztül. A parlagfű-mentesítő hétvégét, 
valamint június utolsó hetének meghirdetését a minisztérium idén is szorgalmazta. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az idén konkrét tárgyi segítséget is nyújtott a 
parlagfűirtás elvégzéséhez. 

A parlagfű visszaszorításának eszközei közé tartoznak az országgyűlési tárgyalás alatt álló II. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program egyes feladatai, így a benne foglalt erdősítési program, 
vagy példaként a természetvédelmi kezelési tervek által lefedett terület nagyságának növelése. 

6. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó területek az idei 
évben az alábbi keretekkel gazdálkodhatnak. 

A közútkezelő társaságok az előzetes tervek szerint közel 32.000 ha területen szükséges 
kaszálási tevékenységre 2,493 milliárd Ft-ot költhetnek az Útfenntartási és Fejlesztési 
Célelőirányzat (UFCE) felhasználásával. 

2003-ban a MÁV Rt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága központilag a MÁV Rt. 
üzleti tervének megfelelően hozzávetőlegesen 450 millió Ft összeget tervezett a vasútvonalak és 
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állomási területek külső megrendelésként végrehajtandó vegyszeres gyomirtására. Ez 50 millió 
Ft-tal kevesebb, mint a 2002-ben felhasznált forrás. 

Az Állami Autópálya Kezelő Rt. idén 496,2 millió Ft-ot költ a növényzetkezelési és 
gyommentesítési feladatok elvégzésére. 

7. A Pénzügyminisztérium illetékessége a költségvetési törvényben meghatározott kijelölt 
előirányzatra vonatkozik (az első 1 %), melynek felhasználási célja 2003-ban a parlagfű-
mentesítés, a népegészségügyi program feladatainak támogatása. Az összegét az APEH 
nemrégen közzétette. A lakosság által fölajánlott és beérkezett 818.610.194,- Ft felhasználására 
2004-ben kerülhet sor. 

8. A Bizottság életre hívása szerepet játszhatott abban, hogy működése alatt a jogalkotás területén 
megtörtént az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet módosítása. A 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 2.§ 
d) bekezdése a védekezési kötelezettségről szólva nevesíti a parlagfüvet. 
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Áttekintő táblázat 
a parlagfű mentesítés érdekében 2002-ben és 2003-ban felhasznált pénzügyi források/kiírt pályázatokról 

Pályáztató 
minisztérium/ 

szervezet 
illetve 

költségvetési 
forráshely 

Meghirdetés 
időpontja vagy 

időszaka 
(év, hónap) 

Pályázatok száma, 
megnevezésük 
vagy jellegük 

meghatározása 

Az adott 
pályázatokra 

összesen kifizetett 
összeg/felhasznált 

forrás 
(Ft) 

Az összes 
pályázók/ 
nyertesek, 

forrásfelhasználók 
száma 

(pályázók/nyer-
tesek) 

Pályáztató/ 
pénzügyi forrást 

biztosító elérhetősége
(honlap, lebonyolító 

intézmény 
megnevezése 
tájékoztató) 

Megjegyzés 

GKM, 
UFCE 

(Útfenntartási és 
Fejlesztési 

Célelőirányzat) 

2002.    

2,2 Mrd – 
közútkezelő kht-k 
500 M – MÁV Rt. 
466 M – ÁAK Rt. 

Növényzetkezelés, 
kaszálás, vegyszeres 

gyommentesítés 

GKM 2003. évre 
felhasználásra kerül  

2,493 Mrd – 
közútkezelő kht-k 
450 M – MÁV Rt. 

496,2 M – ÁAK Rt.

  
Növényzetkezelés, 

kaszálás, vegyszeres 
gyommentesítés 

FMM 
Közhasznú 
Program 

2002. 

Közhasznú 
(parlagfű- 

mentesítéssel is 
összefüggő) 

0,9-1,4 Mrd 6500-9500 fő 
foglalkoztatott 

Megyei Munkaügyi 
Központok Becsült részadat 

FMM 
Közhasznú 
Program 

2003. első félév 

Közhasznú 
(parlagfű-

mentesítéssel is 
összefüggő) 

695 M 6602 fő 
foglalkoztatott 

Megyei Munkaügyi 
Központok Becsült részadat 

FMM 
Közmunka 2003. első félév 

Közmunka 
(parlagfű- 

mentesítéssel is 
összefüggő 

belvízvédelem, 
csatornatisztítás) 

1,500 M 5-6000 fő Közmunka Tanács 
2003. február 1-től Becsült részadat 

KVvM/ 
Környezetvé-

delmi Alap 
Célelőirányzat 

2002. 
Biológiai allergének 
koncentrációjának 

csökkentése 
50 M 88 pályázat   www.kvvm.hu
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KVvM/ 

Környezetvé-
delmi Alap 

Célelőirányzat 

2003. április 15. 
Biológiai allergének 
koncentrációjá-nak 

csökkentése 
63,1 M 93 pályázat   www.kvvm.hu

KVvM 2003. szeptember 30. Zöld Falu 1,5 Mrd nem zárult le www.kvvm.hu 
Pályázat leadási 

határidő: 
szeptember 30. 

ESZCSM 
fejezeti kezelési 

előirányzat 
2003. Népegészségügyi 

Program 63 M   

Lakossági 
kommunikáció és 

helyi akciók 
támogatása 
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Pollen és allergia helyzetkép 

Magyarországon az 1990-es évek elejétől vált a parlagfű elterjedése súlyos problémává és 
megkezdődött a parlagfű okozta allergia tömegessé válása. Sajnálatosan az allergiás betegek számáról 
pontos adatok nincsenek, de a lakosság legalább egynegyedére, két-, két és fél millió emberre tehető a 
számuk. Az ebből származó társadalmi szintű összes kárt a szakértők több tízmilliárd forintra becsülik. 

Eddig is számos döntés, intézkedés született - melyek az előző fejezetben áttekinthetők - ezek mégsem 
bizonyultak kellően hatékonynak. Ezt igazolják a legfrissebb adatok. 

Az ország 6 millió ha összes mezőgazdasági területéből 5,4 millió hektáron regisztráltak fertőzöttséget 
2002-ben (Központi Növény- és Talajvédelmi Szolgálat). 1 millió hektárból majdnem 700 ezer hektár 
erősen fertőzött. A terjedés északi irányú és 2003-ban a korábban parlagfűmentes területeken a 
parlagfű fertőzés megjelent és problémát okoz (Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye). 

Egészségügyi szempontból évente 16 ezer fővel nő a regisztrált asztmás betegek száma, 2001-2002-
ben az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet adatai szerint elérte 155.466 főt. Több városban 
végeztek felmérést az allergiás betegek között. Közöttük a parlagfűre érzékeny allergiások aránya 
területenként változó, 50-90 % között mozog (Miskolc, Pécs adatai). Az aerobiológiai monitorizálás, 
parlagfű epidemiológiai, a hazai parlagfû allergia-helyzet, a járóbetegrendelések adatainak tükrében a 
legveszélyeztetettebb populáció csoport a gyermekek, mert az ő immunrendszerük éretlen és 
sérülékeny. Aki gyermekként allergiássá válik az örök életében készülhet arra, hogy a tüneti 
gyógyszerekre, illetve életmódbeli elővigyázatosságra lesz szüksége. A nők életében vannak olyan 
időszakok, például terhesség, szoptatás időszaka, amikor az allergiás megbetegedés kockázati tényező, 
mert megfontolandó, sőt tiltandó egyes gyógyszerek fogyasztása.  

 

Felmerült problémák, feladatok, megoldási javaslatok 

A Bizottság munkája során feltárta azokat a problémákat, amelyek hátráltatják a kellően hatékony 
parlagfűmentesítés megvalósítását.  

A fejezet bemutatja a felmerült problémákat, feladatokat, amit a felvetett megoldási javaslatok 
követnek. 

A Bizottság – összhangban a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
elveivel – elsődlegesnek tekinti a parlagfű-mentesítésben a megelőzés elvének alkalmazását. Ennek 
megfelelően az egyik alapvető célkitűzés a növény termőterületének visszaszorítása, a virágzás 
bekövetkezésének megakadályozása. A másik célkitűzés az, hogy a hangsúly az ösztönző 
módszereken legyen. 

1. A települések a parlagfűmentesítést rendeletben írhatják elő. A települések egy részének van 
helyi rendelete a parlagfű-mentesítésre, azonban a többség nem rendelkezik vele.  
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Ösztönözni kell az önkormányzatokat a helyi jogszabályok megalkotására. Ennek érdekében át 
kell tekinteni az önkormányzatok, jegyzők feladatait, pénzügyi forrásokra vonatkozó 
rendelkezéseket. 

2. A parlagfűirtás a jogszabályok alapján a telek földhasználójának a kötelezettsége. A bizottság 
célkitűzésével ellentétben hat, hogy az államigazgatási eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. 
törvény (Áe. tv.) nem biztosítja, hogy a közigazgatási eljárás során a parlagfű pollenjének 
kiszóródása előtt mindenképpen megtörténjen a parlagfű ártalmatlanítása, ha a földhasználó nem 
teljesíti kötelezettségét. Ugyanis a kötelező irtás megvalósításának közigazgatási úton történő 
kikényszerítéséig a parlagfű elvirágzik, kiszórja pollenjeit. 

a) Meg kell vizsgálni, hogy a Bizottság által döntőnek tekintett virágzás előtti parlagfűirtás 
megvalósítása érdekében milyen jogszabályi háttér kialakítása szükséges, szükség esetén 
törvényi eszközök megalkotásával. 

b) Megoldás lehet a növényvédelmi törvény módosítása, a 6 napon belüli végrehajtás 
lehetőségének megteremtésével. 

3. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény a település belterületén a települési 
önkormányzatok illetékességébe utalja a növényvédelmi hatósági feladatokat. A törvény 
hatálybalépése óta azonban nem született meg az a végrehajtási rendelet, amely szabályozza, 
hogy az önkormányzatok milyen forrásból, és mely eljárás szerint előlegezhetik meg a 
közérdekű védekezés költségeit.  

Meg kell alkotni a kormányrendeletet, és az ezt szolgáló forrást el kell különíteni. 

4. A földtulajdonviszonyok megváltozásával az egyik legnagyobb probléma a tulajdonosok, mint 
földhasználók megtalálása a parlagfű-mentesítés érdekében. 

a) A földhivatali nyilvántartás rendezése ezért kulcsfeladat. 

b) A tulajdonosok azonosítását megkönnyítené a FÖMI K+F távérzékelési programja. 

5. A parlagfű - allergia szempontjából figyelembeveendő - elterjedtségéről nincs egyértelmű, az 
egész országra kiterjedő, illetve településekre vonatkozó - térképi - információ. 

a) A területek térképi azonosítására és besorolására szükség lenne térképi alapú naprakész 
információbázis létrehozása. Erre lehetőséget teremt a távérzékelés alkalmazása. 

b) Tegyen intézkedést a Kormány, hogy minden településen készüljön nyilvántartás a 
parlagfűvel fertőzött területekről. 

6. A növényvédelmi törvény lehetőséget nyújt arra, hogy kikényszerítés nélkül is időben 
megvalósulhasson a parlagfű kiirtása a fertőzött területeken. Ahol a földhasználót nem lehet 
megtalálni, vagy semmiképpen nem lehet a gyommentesítést elvégeztetni a földhasználóval, 
közérdekű védekezés hajtható végre. A közérdekű védekezés fedezetéül a járvány elhárítási 
célkeret létrehozását írja elő a törvény, de a hatályba lépés óta nincs meg erre a fedezet. Az 
agrártámogatásokról szóló rendelet a növényvédelmi szolgálatok részére lehetővé teszi, hogy 
gyommentesítésre ilyen esetben igénybe vegyék, de az önkormányzatok részére nincs 
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megjelölve az a forrás, amit a közérdekű védekezésekre, a megelőlegezésre fel lehetne 
használni. Az önkormányzatok szűkös költségvetésük miatt gyakran nem tudják ezeket a 
költségeket megelőlegezni. 

A fenti hatósági feladatokhoz megfelelő pénzügyi alap, keret létrehozása, illetve támogatás 
biztosítása szükséges. 

7. Lehetőség lenne a parlagfű-mentesítésre a kényszerkaszáltatás, de a jelenlegi törvényi háttér 
nem biztosítja a kényszerkaszáltatás jogi hátterét. 

Ki kell alakítani a törvényi kereteit annak, hogy meg lehessen valósítani a kényszerkaszáltatást. 
Egyik lehetséges megoldásként felmerült, hogy az Áe. tv. mellett szükséges módosítani a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényt, a növényvédelemről szóló törvényt, 
a közhasznú szervezetekről szóló törvényt és szükség esetén az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról szóló törvényt. 

8. A felkért szervek, szervezetek képviselői felhívták a figyelmet a jelenlegi források szűkösségére. 
Így a közérdekű védekezés önkormányzati feladatainak fedezetének, a parlagfű-mentesítést 
közvetlenül segítő állami támogatások, illetve a hatósági eljárások működéséhez szükséges 
forrásoknak a hiányát jelezték. Ezáltal nincs biztosítva az évi háromszori kaszálás anyagi 
háttere. 

A parlagfű-mentesítésre elkülönített pénzeszközök igénybevételének hiányára szinte minden 
szinten panasszal élnek. Nem ismert, hogyan fogja biztosítani a 2004. évi költségvetés a 
parlagfű-mentesítés forrásoldalát. 

a) Pénzügyi alap létrehozása és költségvetési támogatás biztosítása szükséges, amelyek 
lehetővé tennék a kényszerkaszálás megvalósítását, több „gyomfelügyelő”, mezőőr 
alkalmazását, az öt évnél sűrűbb parlagfűmentesítést szolgáló határbejárást, átfogó 
egészségnevelési kampány megszervezését, az oktatás kiterjesztését és fedezetet 
nyújtanának az időben történő háromszori kaszálásra. 

b) A parlagfűmentesítésre szánt összegeket – ahol lehetséges – a költségvetésben külön 
sorokban szükséges feltüntetni, hogy áttekinthető legyen az ilyen célra szánt összeg. Ez 
nyilván arra vonatkozhatna, hogy a következő évi költségvetés tervezésénél milyen 
megfontolásokat tartunk indokoltnak ahhoz, hogy már beindult programok, illetőleg 
vélhetően a jogszabály-módosítások hatására elindulható többletmunkavégzés milyen 
pénzügyi háttérrel működhet. 

c) Biztosítani kell a 2004. évi költségvetésben a parlagfűmentesítési feladatok forrásait, 
szükség esetén módosító javaslatok benyújtásával. 

d) A parlagfű-mentesítés hatékonyabbá tételére javasoljuk az éves költségvetés keretében a 
szükséges pénzügyi források biztosítását az önkormányzatok részére. 

e) Meg kell vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy az elkülönített pénzeszközök igénybevétele 
nem teljes. 
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f) Javaslat volt, hogy a közérdekű védekezés végrehajtásának fedezetét kül- és belterületen 
egyaránt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetében 
meghatározott keretből biztosítsa úgy, hogy a pénzügyi lebonyolítást is a tárca végezze. 

g) Az illetékes tárcák mihamarabb alakítsák ki a szabályokat a jövő évi koordinált felhasználás 
érdekében (a 2003. évi személyi jövedelemadó 1%-ából származó kiemelt költségvetési 
előirányzat, Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram, közhasznú és 
közmunkaprogramok, Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzatból, Környezetvédelmi 
Alap Célelőirányzat források, mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások stb.). 

h) A Kormány biztosítson a parlagfű elleni védekezésre 2004-ben – a szakértői számítások 
szerint szükséges többletköltségekre – 600 millió Ft-ot.  

i) Javasolható, hogy a Környezetvédelmi Alap és Célelőirányzat „Zöld falu” pályázatok 
értékelésénél a parlagfű mentesítésre vonatkozó pályázatok kiemelt prioritást élvezzenek. 

j) A Kormány a 2004. évi állami költségvetés tartaléka terhére 250-250 millió forintot 
csoportosítson át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2003-ra kiírt 
közmunka, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázatán 
forráshiány miatt elutasított azon pályázók részére, amelyek a parlagfű-mentesítést is célul 
tűzték ki. 

k) Javasolt a személyi jövedelemadó 1%-ának nagyságrendjében való megelőlegezése. 

l) A 2003. évi adófelajánlás teljes összegét, 819 millió forintot parlagfű-mentesítés 
programjaira kell fordítani.  

m) 2004-ben a közérdekű védekezés finanszírozására forrás-elkülönítés indokolt a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésében. Javasolható a források 
40%-át közmunka, közcélú munka és közhasznú munka támogatására, 40 %-át gyomirtó 
szerek, művelési támogatások és erdőtelepítések támogatására, továbbá 20%-át 
kampányprogramra és tájékoztatásra fordítani. 

9. Nem szerencsés a parlagfű elleni küzdelemben a külterületek és a belterületek külön kezelése, 
külterületeken a nem környezetkímélő gyomirtó szerek alkalmazása. 

a) Ki kell terjeszteni a közérdekű védekezés intézményét a külterületekre is. 

b) Elő kell segíteni a külterületeken a parlagfű elleni környezetbarát, szermaradvány nélkül 
lebomló gyomirtó szerek alkalmazását. 

c) A külterületeken jelentős erdőtelepítést kell megvalósítani.   

10. A mezőőri intézményrendszer jelentős segítséget nyújthat a határszemlék során a 
parlagfűhelyzet (borítottság, gyakoriság, fejlettségi állapot) nyomon követésére. Hiányzik a 
mezőőrök „napi” jelenléte. A mezőőr a helyszínen tisztában van a földhasználó személyével és 
tevékenységével. Más, a közterület tisztaságával is foglalkozó személyek nincsenek kellően 
bevonva a parlagfű elleni küzdelembe. 
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a) A falugazdászok, valamint a közterület-felügyelői és mezőőri szolgálat bevonása indokolt a 
parlagfű-mentesítésbe, 

b) Szükség lenne a törvényi előírásnál lényegesen sűrűbb határbejárás biztosítására.  

c) Szűkíteni kell a határbejárások közötti időintervallumot, ami segít a parlagfűgócok 
felderítésében. (A bejárás jelenleg ötévente legalább egyszer kötelező.) 

11. A szántóterületeken a betakarítás után nem végzik el az utómunkálatokat, a parlagfű 
másodvirágzásának a tarlók a terepei, és innen jut be óriási tömegű pollen a településekre, és 
kitolódik a szezon is, amely most már október végéig tart. 

a) Rá kell szorítani a föld használóit, illetve tulajdonosait, hogy időben végezzék el a 
szükséges talajművelési feladatokat.  

b) A Kormány dolgozza ki a jogi lehetőségét annak, hogy a jövőben ne csak a tulajdonost, 
hanem a használót is kötelezni lehessen a parlagfű kiirtására abban az esetben, ha a 
károsítók az emberi egészséget veszélyeztetik. 

12. Nem elégséges a lakosság ismerete a parlagfűről, így legtöbben nem ismerik fel a növényt, nem 
tudnak részt venni a parlagfű elleni küzdelemben. 

a) Szükség van a lakosság ismereteinek, tájékoztatásának erősítésére az egyes tárcák, 
intézmények, civil szervezetek és a médiák együttműködésével. 

b) Szükség van iskolai felvilágosító programok szervezésének támogatására. 

13. A pályázatokon nyertes önkormányzatok és civil szervezetek nem tartják elegendőnek a 
munkájukat bemutató nyilvánosságot. 

A pályázatokon nyert önkormányzatok és civil szervezetek részére nagyobb nyilvánosságot kell 
biztosítani. 

14. Problémát jelent az önkormányzatok számára a parlagfüves területek későbbi pontos 
beazonosítása.  

a) A pályázati lehetőségeket, így a Zöld Forrás pályázaton belül is lehetőséget lehetne 
teremteni az önkormányzati hivatalok részére GPS-ek (földrajzi helymeghatározó 
készülékek) beszerzésére, így a területek beazonosíthatók lennének, a tulajdonosokhoz 
időben elérnének a felszólítások, és nem tolódna ki a gyomtalanítás. 

b) Biztosítani kell 100 millió forintot a fertőzött területek beazonosítását szolgáló eszközök 
(GPS-ek) beszerzésére – a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében. 

15. Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek sem végzik el maradéktalanul a parlagfű kiirtását a 
hozzájuk tartozó területeken. 
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Az illetékes minisztériumok készítsenek intézkedési tervet annak érdekében, hogy az állami 
tulajdonú gazdálkodó szervezetek végezzék el a parlagfű-mentesítést (MÁV, autópálya-kezelők, 
erdőgazdaságok, mezőgazdasági társaságok). 

16. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz tartoznak a közlekedési vonalas létesítmények 
(vasutak és közutak). A közutak, autópályák és vasutak mentén a növényzet kezelése, a gyomok 
irtása szerves része a fenntartási munkáknak, melyek az adott létesítmény működéséhez 
szükségesek, továbbá közlekedésbiztonsági szempontokat szolgálnak. A rendelkezésre álló 
pénzeszközök nem elégségesek a parlagfű elleni többszöri kaszálásra. 

Főleg a vasút esetében kellene jelentősen növelni a ráfordításokat, amit a MÁV Rt.-nél ma 
rendelkezésére álló források nem tesznek lehetővé. 

17. A kitűzött cél megvalósításának kulcspontja a szereplők közötti megfelelő koordináció. 

a) Össze kell hangolni hatósági tevékenységet, melynek egyik akadálya, hogy a meglevő 
rendeletek végrehajtása elégtelen. 

b) A Környezetvédelmi Bizottság 4 pontos javaslatában tárcaközi munkacsoport felállítását 
tartotta indokoltnak.  

c) Alternatíva a jogi és pénzügyi tisztánlátás érdekében a minisztériumok tevékenységét 
összehangoló parlamenti bizottság létrehozása, felelős koordinátor kijelölése. A bizottság 
végezze el a tervezett – költségvetési javaslathoz már a jelen összefoglalóban is indokolt – 
költségbecsléseket és a felmerülő megoldási lehetőségek objektív összehasonlíthatóságát 
lehetővé tevő költséghatékonysági számítások kimunkálását és szerepeltetését.  

d) Javaslat volt az ÁNTSZ koordinátori szerepére. 

e) A bizottság határozott javaslata, hogy felkéri a kormányt, hozzon létre a parlagfű elleni 
védekezés összehangolására tárcaközi koordinációt. 

18. Az szja 1%-ának felhasználása nincs egyértelműen megfogalmazva. 

A bizottság is fontosnak tartja a 2002. évi adó 1 %-ából származó kiemelt költségvetési 
előirányzat jövő évi koordinált felhasználása érdekében a pénzfelhasználás kritériumainak 
mielőbbi kimunkálását, a pályázati rendszer pontos megtervezését és mihamarabbi beindítását. 
A pályázat téli kiírásával válik csak lehetségessé a pénzeszközök szezonban történő, célirányos 
felhasználása. A személyi jövedelemadó bevallásának útmutatójában szerepeljen az 1 %-os 
felajánlási lehetőség a parlagfű elleni védekezés céljára. 

19. A tények arra utalnak, hogy pénzügyi megközelítésből még nem eléggé kiemelt probléma ma a 
parlagfű elleni küzdelem. Még szorosabban kellene kötni a foglalkoztatási probléma 
kezeléséhez. 

a) A Kormány támogassa a közmunkaprogramokat, közhasznú munkavégzést, és a közcélú 
munkavégzés szélesítését és ezen az úton is finanszírozza a települések belterületén a 
parlagfű-mentesítést. 
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b) A Pénzügyminisztérium szerint a közhasznú munka, a közmunkaprogramok, valamint a 
közcélú foglalkoztatás pénzügyi keretéből célszerű lenne a jövőben kiemelt támogatást 
biztosítani e valóban súlyos környezetvédelmi, környezet-egészségügyi probléma fokozatos 
megoldására. 

20. A parlagfűmentesítéssel foglalkozó jogszabályok szintjének megfelelő volta vitatott. 

Egyes civil szervezetek és szakértők véleménye az, hogy az ügy népegészségügyi vonatkozása, 
mérete és az egyre romló tendencia miatt külön törvény megalkotása sürgető. Hasonlóan a 
nemdohányzók védelméről szóló törvényhez szintén egy, a közegészségügyet súlyosan 
veszélyeztető konkrét, sajátos veszélyforrás megnevezésén alapulna, és az azzal kapcsolatos 
sajátos jogi szabályozást hozna létre a parlagfűnek az egyéb gyomnövényekkel és más biológiai 
allergénekkel történő együttes jogi kezelésére. 

21. Ugyancsak civil és szakmai vélemény, hogy a regisztrált betegek száma alábecsült, a már 
meglévő hálózatban lévő betegeket lehet követni, de sem a házi, sem a házi gyermekorvosok, 
sem a magánrendelések adatai nem kerülnek rögzítésre. Nem megfelelő az információs háttér.  

a) A monitoring hálózat további fejlesztésére is szükség van. 

b) A monitorozás terjedjen ki a betegek számának nyomon követésére. 

22. A Fővárosi Önkormányzat eddigi törekvései csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha 
országos intézkedések is elindulnak. A parlagfű visszaszorítása érdekében a Fővárosi 
Önkormányzat felajánlotta együttműködését.  

Ösztönözni kell az önkormányzatok együttműködését. 

23. Megfelelő források biztosítása általában az agrár-környezetgazdálkodási programok 
tekintetében, különösen a gyommentesítést közvetlenül segítő célprogramoknál elengedhetetlen. 
A hatósági feladataihoz pedig megfelelő pénzügyi alap létrehozása szükséges. 

Megfelelő forrásokat szükséges biztosítani az agrár-környezetgazdálkodási programoknak, 
különös tekintettel a gyom-mentesítést közvetlenül segítő célprogramokra. 

24. Ki kell használni az EU-hoz történő csatlakozásból származó előnyöket.  

Az EU csatlakozással egyidejűleg alkalmazni kell az EU-ban is bevezetésre váró, úgynevezett 
„környezeti feltételrendszert”, amely területalapú támogatások folyósításának feltételeként, pl.: 
megjelöli a termőföld gyommentesen tartását. 

25. A növényektől származó allergia nem kizárólagos okozója a parlagfű. 

A parlagfűnek az egyéb gyomnövényekkel és más biológiai allergénekkel történő együttes 
jogszabályi kezelése irányába is el kell mozdulni. 

26. A koordináció megvalósítása új eszközök alkalmazásának lehetőségeit veti fel.   

Országos, átfogó intézkedési terv elkészítése szükséges. Annak biztosítására, hogy az országos 
program minél hatékonyabban legyen végrehajtható, az eddig elért eredményeket legalább egy 
megyében, illetve kiemelt vidéki városban és néhány kisebb településen még az idén a 
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gyakorlatban lehetne tesztelni. Ennek anyagi vonzata igazán csekély, de jelentős tapasztalati 
eredményt hozna. A sikereket és kudarcokat elemezve 2004-ben az egész országra kiterjeszthető 
program indulhat. 

27. Az ÁNTSZ lehetőségei a parlagfű elleni küzdelemben nincsenek kellően kihasználva.  

Az ÁNTSZ felléphetne a parlagfű virágzása idején az 1991. évi XI. törvény (az ÁNTSZ-ről) 6. § 
1. pontja alapján. Annak széleskörű értelmezése esetén közvetlenül intézkedhetne, ha azt 
rendkívüli körülmény szükségessé teszi. (Feltehetőleg nem sérül az 1990. évi LXV. törvény a 
helyi önkormányzatokról, amely szerint a helyi önkormányzat önállóan jár el a helyi érdekű 
közügyekben.) Indoka az, hogy a parlagfű pollenje 30-70 km-re is eljuthat, így nem 
beszélhetünk helyi közügyről. Jobban ki kell használni azt az adatbázist, amely a parlagfű-
mentesítési programban működő megyei koordinátorok áldozatos munkájának köszönhetően 
1997. óta a parlagfűmentesítési tevékenységgel kapcsolatosan rendelkezésre áll.  

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot fel kell ruházni megfelelő hatósági 
jogosítványokkal parlagfű-mentesítés érdekében. 

28. Meg kell keresni a civil szervezeteket, a bennük rejlő lehetőségeket jobban ki kell használni. 

A civil szervezetek szerepét, illetve lehetőségeinek bővítését koordinációval, anyagi források 
biztosításával szükséges hangsúlyozni. 

29. Kevéssé jelenik meg a megyei szint a parlagfű elleni küzdelemben. 

Megyénként létrehozandó operatív bizottság felállításával biztosítható lenne a helyi lehetőségek 
figyelembevétele mellett az országos intézkedések bevezetése és ellenőrzése.  

30. Van olyan álláspont, amely szerint a parlagfűre visszavezetett allergiának nem kizárólagos 
tényezője a parlagfű pollene, hanem ennek kialakulásához egyéb járulékos tényezők is 
hozzájárulnak (pl. levegőszennyezettség, immunrendszer gyengesége). 

Komplex megközelítést kell alkalmazni. Olyan magatartások, biológiai szempontú 
ismeretterjesztés támogatását, elterjesztését is preferálni kell, melyek nem csupán a 
parlagfűmentesítésre építenek, mert ezzel nem oldhatók meg teljesen az allergia kialakulásának 
problémái. A többi tényező (táplálkozás, életmód, stb.) okozta problémák kiküszöbölésére is 
szükséges energiát, forrásokat biztosítani. 

31. A közutak mentén, a művelt területek szélén gyakran megmarad egy gyomsáv, amely a parlagfű 
növekedésének élettere. 

Megoldást kell találni a gyomsávok parlagfű-mentesítésére (közutak melletti gyomtalanítási sáv 
kiszélesítésével vagy a földhasználó rákényszerítése parlagfűmentesítésre).  

32. A parlagfű azokon a területeken jelenik meg, ahol a talajt megbolygatják (például építkezések, 
egyes talajművelési tevékenységeket követően). Zárt növénytakarót, gyepet a parlagfű nem 
képes áttörni.  

a) A települési önkormányzatnak a területén nyomon kellene követnie a talajtakaró nagyobb 
megbolygatását. 
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b) Jogszabályban kellene előírni az építkezések során a kötelező parlagfűmentesítést, mely az 
építési engedély ellenőrizhető része legyen. 

33. A parlagfűmentesítést direkt, illetve áttételesen szolgáló programok, eszközök nem elégségesek. 

a) Támogatni kell a települési környezetvédelmi- és környezet-egészségügyi programokon 
belül a parlagfű elleni operatív program kidolgozását és megvalósítását. 

b) Ki kell dolgozni a belterületekre vonatkozó zöldfelület növelő új pályázati rendszereket.  

c) Az egészségügyi szempontból rászoruló magánszemélyeket szociális alapon segíteni kell a 
belterületi lakóingatlanjaikon szükséges parlagfű elleni védekezésben.  

d) Művelési támogatással elő kell mozdítani, hogy a mezőgazdasági hasznosítású területeken 
különböző mezőgazdasági kultúrák váltsák föl a parlagfű termőterületeit. 

e) A kampányprogram elősegítése és a tájékoztatás szélesítése a jelenlegi pályázati források 
bővítésével, a civil szervezetek támogatásával. 

f) További forrásokkal kell támogatni az országos, valamint helyi települési kampányok 
kidolgozását. 

g) Egészségügyi oldalról szükséges az allergológiai és pulmonológiai orvosképzés, ellátás 
szakmai erősítése. 

h) Fel kell kérni az érintett tárcákat (Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, Pénzügyminisztérium) a parlagfű-mentesítéssel összefüggő költségvetési 
pénzeszközökből finanszírozott pályázatok értékelő vizsgálatára. 

A felsorolt problémákra felmerült javaslatok közül a Bizottság által kiemelten fontosnak 
tartottak az Országgyűlési határozatban jelennek meg.  

 A Bizottság munkájának háttéranyagai megtalálhatók a Bizottság titkárságán, illetve az 
országgyűlés határozat elfogadása után az Országgyűlés Irattárában. 


