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Bevezetés 



Az Aerobiológiai Hálózat monitorozó állomásai: 
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Még mindig sok a félrevezető, rosszul használható, 

illetve a nem hiteles, kétséges adatok alapján készülő  

térképes polleninformáció! 

 
Kérjük a segítséget, ajánlásokat a PPRR további terjesztéséhez / terjedéséhez!  

 
- Műhibák előfordulása 
 
 
- Az indokolatlan, vagy látszólagos  
  részletesség rendkívül megtévesztő és hitelrontó 
 
- Rossz színárnyalás, kérdéses adatforrás (pl. nem aktuális) 
   



A PPRR-ről röviden 

 A fejlesztés fő célja: lakossági tájékoztatás hiteles forrásból és megbízható 
módszerrel 
 

 A módszer lényege:  
 Az Állomások napi adatai alapján az egyhetes átlagos napi pollenkoncentráció 

értékek kifejezése és egy tesztelt interpolációs modell segítségével a 
feltételezhető országos polleneloszlás bemutatása, ill. riasztás kiadása. 
 

o Kimenet:  
o Különböző célok szerint feliratozott „kész”, ill. felirat nélküli térképek képfájljai; 
o letöltést is biztosító online elérhetőség, megjelenés GoogleMap felületen. 

 
o A PPRR kategóriarendszer színkulcsa a tünetek tapasztalat szerinti megjelenési 

kockázatát és súlyosságát tükrözi 
 

o A színkulcs kialakítása: a hazai viszonyokhoz igazítva: kimutatható nagyon 
magas értékek! 

 



A PPRR-ről röviden 



Terv: 

Megbízható térképes előrejelzés előállítása 
 

Ehhez megfelelő együttműködések kialakítása  

és fedezet szükséges… 

(az együttműködési hajlam megvan…) 



A tények: a 2013-as parlagfű szezonról,  

a 2011-es és 2012-es szezonok összehasonlításában  

A csúcsidőszak: 36. hét 



Az elmúlt három év szezonjainak csúcsidőszaka 

2011                                      2012                                      2013 
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Az elmúlt három év szezonkezdete 
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Az elmúlt két év szezonvégének összehasonlítása 
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Tények a 2013-as parlagfű szezonról: összegzés 

• 2013-ban a parlagfű pollenkoncentráció az ország egyetlen területén sem érte el a PPRR 
szerinti V. fokozatú (fekete) riasztási szintet, köszönhetően a még 2012-es nyárnál is 
kifejezettebb országos aszálynak. 
 
• A megelőző években jelemzőhöz képest 2013-ban két héttel később tetőzött a 
parlagfűszezon: a legmagasabb parlagfűpollen koncentráció a 36. héten volt jellemző, ekkor a 
IV. PPRR riasztási szint volt érvényben. A 34-36. hétig tartó időszakban jellemzően az ország 
keleti végében jelentkeztek a legsúlyosabb problémák (7. és 9. ábrák), de idén az ÉNY-i térség is 
szerepet játszott.  
 
• A 2013-es parlagfű pollenszezon jelentős késéssel kezdődött (még a 2012-es, szintén késő 
szezonhoz képest is), magas értékei az átlagos évhez képest kissé hamarabb kezdtek csökkenni, 
2012-höz képest azonban a leszállóág kevésbé volt meredek (a 2012-es szezon végén ÉNY-ról 
betörő nedves légáramlatok 2013-ban később adódtak és nem voltak országos szinten 
meghatározóak). A 2012-es szezonhoz hasonlóan a 2013-as esetén is igaz, hogy átlagos napi 
értékei hétről-hétre alul maradtak a 2011-es értékekhez képest, ami elsősorban a szezon alatt 
jellemző szélsőségesen aszályos időjárásnak tudható be. 



Az országban 2013-ban az általánosan jellemző aszályos időjárás ellenére is  

jellemzőek voltak az egészségi hatás szempontjából kritikus értékek! 

 

Jól látható, hogy a szélsőségesen száraz időjárás igen jelentős, kedvezőtlen hatással 

bír a parlagfű életvitelére, s így tömeges virágzására és pollenszórására is, ami által az 

ilyen időjárás enyhülést hoz az allergiások számára. Ez azonban csak látszólagos 

haszon, tekintve egyrészt az aszályból adódó mezőgazdasági kiesést és azt, hogy az 

ilyen környezeti feltételek mellett adódó légtéri pollenkoncentrációk még mindig súlyos 

allergiás megbetegedések kiváltói.  

 

A probléma eliminálásához tehát a meteorológiai hatásokat felülíró agrárgazdasági 

hatás szükséges. 

Tények a 2013-as parlagfű szezonról: összegzés 

Az Aerobiológiai Hálózat eredményei, továbbá tapasztalataink, megfigyeléseink és 

felszíni méréseink alapján osztjuk azon véleményt, miszerint az egészségügyi 

jelentőségű aerobiológiai probléma elsősorban a mezőgazdasági területekről származik 

és oka a művelt és parlagon hagyott mezőgazdasági táblákon, szegélyeken és 

mezsgyéken keresendő, tekintve a nagy felszínborítást és zöldtömegeket elérő 

parlagfüves foltokat és azok pollenhozamát.  



Fel kell tenni a kérdést: Kinek, mit, miért, hogyan, mikor és milyen forrásból…? 
 

- …A hatósági jogköröket (pl. terepi ellenőrzés, bírság, stb.) javasolt egyetlen erre jogosult szervnek 

ellátnia 
 

- Szükség van terepi felmérésekre és ezek mellett az országos lefedettségű, részletes 

távérzékelésen alapuló parlagfű veszélyeztetettségi térkép elkészítésére (megfelelő ortofotók 

beszerzése és kivitelezés). Ezen eredményeknek a terepi parlagfű-fertőzöttség felmérés, a termőföld-használat 

és az aerobiológiai felmérés eredményeivel történő együttes kiértékelésétől jelentős mennyiségű, nélkülözhetetlen 

plusz információ várható, amely nélkülözhetetlen előfeltétele az országos parlagfűmentesítési program megfelelő 

tervezéséhez, illetve megfelelő eredményességéhez és hatékonyságához. 
 

- Jelenleg csak hozzávetőleges információkkal rendelkezünk arról, hogy hány parlagfűre allergiásról 

beszélhetünk hazánkban, illetve hogy milyen arányokban milyen súlyos tünetektől szenvednek a szezon 

egy adott időszakában.  Ezért szükséges egy, a parlagfű által kiváltott allergiás és asztmás 

megbetegedésekre vonatkozó országos komplex népegészségügyi felmérés megvalósítása.  
 

- A várt eredmény nem érhető el anélkül, hogy a programnak ne képezzék támogatott részét 

növényvédelmi, illetve az irtás ökológiai és technológiai lehetőségeit vizsgáló, kiemelt alkalmazott 

kutatások, illetve intézetek is. 
 

- Megfelelő megalapozottságú (pl. hitelességű és szervezettségű) lakossági tájékoztatás és kiterjedt 

képzési program szükséges: a megfelelően előkészített és így hitelesnek számító tudományos 

információk megismertetése, megosztása és terjesztése, tudományos intézetek és civil 

szerveződések bevonásával. 

… és fedezet szükséges (a kitekintés vége): 

az OKI főbb javaslatai a továbblépéshez 



- Egyre nagyobb a társadalmi igény többek között a következőkre: 1.) az aktuális pollenkoncentráció-értékek 

megbízható és megfelelő fejlett módokban történő közlésére; 2.) egyes kiemelt régiók pollenterhelésének 

pontosabb ismeretére; 3.) a pollenterhelés rövid távú előrejelzésére és az ehhez kapcsolódó, megfelelő 

koncentráció küszöbértékek alapján történő lakossági figyelmeztetésekre, riasztásra. 
 

A feladat megvalósításához szükség van:  

1.) fejlettebb modelleken alapuló térképi leképezés-fejlesztésre >> a Parlagfű Pollen Riasztási 

Rendszer szolgáltatás térinformatikai korszerűsítése (továbbfejlesztés és kiterjesztés a 

megbízhatóság és pontosság növelése érdekében), illetve annak térképes előrejelzési rendszerré 

történő átalakítása 
 

2.) új Aerobiológiai Állomások létesítésére és fenntartására, illetve kiterjedt ideiglenes felszínközeli  

pollenmérésekre >> az Aerobiológiai Hálózat és az azt koordináló OKI létszám (kapacitás) bővítése, 

illetve az éves biztosított keretösszegek elkülönítése által. Kiemelt támogatási célterület az újabb 

Aerobiológiai Állomások létesítése és működtetése Magyarország Kiemelt Üdülőkörzeteinek 

területén (kiemelten a Balaton térségében), illetve ezen plusz adatok feldolgozásának biztosítása 

(plusz humánerőforrások bevonásával)! 
 

3.) retrospektív pollenkoncentrációs adatsor-elemzésre és rövidtávon, az időjárás függvényében várható 

koncentráció-változások előrejelzésére.  
 

4.) a 2013-ban elindított pollen allergiás betegnapló fejlesztése, az adatok és a vonatkozó 

pollenkoncentrációk együttes kiértékelése, pl.  riasztási küszöbértékek pontosítása érdekében.  
 

E komplex felmérés és fejlesztés részeként az OKI - AMO részére szükség van egy előre meghatározott, 

megfelelő mértékű éves finanszírozási keretetre az Aerobiológiai Hálózat fenntartása mellett is. A támogatott 

programok célja összességében a jelenkor igényeinek megfelelő lakossági tájékoztatás biztosítása, és 

megbízható információk szerzése a megfelelő hatékonyságú védekezés és megelőzés megtervezése és 

kivitelezése érdekében, tudományos kutatási módszerek használatával. 

… és fedezet szükséges (a kitekintés vége): 

az OKI főbb javaslatai a továbblépéshez 



Köszönjük a figyelmet! 

Fekete riasztás a Nap alatt (Magyarország) 


