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Összefoglalás 

 
A becslések szerint hazánkban jelenleg minden 5. ember szenved parlagfűhöz kapcsolt allergiás, ill. 
asztmás megbetegedésben; a parlagfű térhódításával, illetve az egyre növekvő légtéri 
pollenkoncentrációs értékekkel párhuzamosan a betegszám is évről-évre növekszik; teljes értékű 
felmérések, kutatások országos viszonylatban azonban nem állnak rendelkezésünkre. Az allergia és 
az asztma lakossági előfordulását befolyásoló tényezők közül az alábbiakat kell kiemelnünk:  

• a parlagfű pollen légtéri koncentrációját, mint elsődleges és közvetlen kiváltó kockázati 
tényezőt és veszélyforrást;  

• a parlagfű borítását és biológiai aktivitását, mint elsődleges és közvetett hatótényezőt;  
• egyéb másodlagos emberi és környezeti közvetett hatótényezőket, amilyen például az 

egészségi állapot, az életmódi sajátosságok, vagy a környezeti élettér.  
 
Az V. gyomfelvételezés (2007-2008) eredményei alapján megállapítást nyert, hogy az ország 
szántóterületeinek becsülhetően 5,3 %-a borított parlagfűvel, illetve hogy a gyomnövények közül 
mind gazdasági, mind humánegészségügyi szempontból ennek a fajnak a visszaszorítására célszerű 
koncentrálni. A probléma valódi mértékét jelenleg csak nagyságrendileg közelíthetjük meg: adott év 
függvényében körülbelül évi 120-200 milliárd forintra tehető az a gazdasági veszteség, amely 
kizárólag a „parlagfűtermesztéssel” járó teméskiesésből, a közvetlen védekezési ráfordításokból, 
illetve a táppénzen töltött napok számából, a gyógyszerkiadásokból és a betegápolásból származik. 
 
Az OKI-AMO és az általa irányított Aerobiológiai Hálózat a közérdekű információszolgáltatás 
mellett kutatómunkát is végez, részben a parlagfű elleni hatósági védekezés előkészítése és 
megalapozása érdekében. A 2011 nyarán bevezetésre kerülő Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer 
(OKI) szerinti piros jelzés esetén levegőkörnyezetünk olyan pollenkoncentrációs tartománnyal 
jellemezhető, amely esetben a tünetek már minden parlagfűre érzékenynél jelentkeznek. Ha e 
terhelés alsó határát, azaz a 30 db parlagfű pollen/m3/nap-ot fogadjuk el irányadó célértékként, 
akkor is kimondhatjuk, hogy az elmúlt évek parlagfű szezonjai alatt többször és több helyen is 
mérhető körülbelüli 800 db/m3 értékek ennek kb. 40 szeresét jelentik, miközben az 1000 db/m3 fölötti 
extrém egészségügyi hatással jellemezhető szezonnapok éves száma is nő. A lakosság pollen-
expozíciója évről-évre egyre nagyobb, azaz arányaiban egyre több ember egyre több olyan napot él 
meg, amelyen extrém magas pollenkoncentráció mérhető, miközben a szezonhossz is növekedik. A 
probléma térbeli eloszlását tekintve az aerobiológiai adatok alapján is kimutathatók az ország azon 
fő forrópontjai, illetve azon NY-DNY – K-ÉK-i tengely, ahol a légtéri pollenkoncentráció-értékek 
jellemzően nagyobb súlyossággal és gyakorisággal adódnak, és amelyek így érdemesek arra, hogy 
figyelmünk és forrásaink ráfordításában prioritást és nagyobb súlyt élvezzenek. 
 
Az egészségügyi helyzetkép további súlyosbító tényezője, hogy a parlagfűre allergiások esetén a 
poliszenzitizáltság kockázata nagyobb, azaz egy parlagfűre már allergiássá vált egyén nagyobb 
eséllyel lesz érzékeny a többi potenciális allergénre is, azaz válik poliallergiássá, mint azok, akik 
például a fűfélékre allergiásak. Mivel az aerobiológiai hatás évről-évre erősödő és a figyelmeztető 
jelzés a parlagfű szezon középső harmadában már jellemzően „alarm” (vészjelzés) fokozatú, 
továbbá mert a koncentráció növekedésével párhuzamosan az érintettek száma is nő, az OKI 
Aerobiológiai Monitorozási Osztálya, illetve az Aerobiológiai Hálózat is osztja a szakma azon 
általános véleményét, miszerint a probléma mihamarabbi megoldást kíván. Ennek programszerű 
kidolgozásához, a tesztelésekhez, illetve a további monitorozás eredményeinek kiértékeléséhez 
Intézetünk a továbbiakban is rendelkezésre áll szolgálataival és szakmai segítségével.  
 

http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201007/gyomfelvetelezes_2.pdf
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A szakma általános véleménye szerint a problémakör kiterjedt összefüggésrendszeréből adódóan a 
megoldás egy komplex és integrált országos parlagfűmentesítési program keretei között keresendő, 
amely egyrészt központi irányítással és támogatással bír, másrészről regionális szinten is 
megszervezett. Indokolt, hogy az újragondolt rendszerben az országos aerobiológiai monitorozás 
(Aerobiológiai Hálózat és OKI-AMO) szakmailag összehangolt módon és megfelelő pénzügyi 
alapokra helyezve képezze a program egyik alappillérét, az eddiginél nagyobb súllyal szerepeltetve. 
Ezt elsősorban az aerobiológiai adatok, illetve adatgyűjtés mellett szóló érvek támasztják alá: 
objektív és hiteles módon jellemzik a nagy térségeket jellemző parlagfű viszonyokat és tendenciózus 
változásokat; egészségügyi és agrárpolitikai szempontból is közvetlenül felhasználható információ-
tartalommal bírnak; kompatibilissá tehető a terepi adatgyűjtésekkel; költséghatékony módszer. 
 
Hosszútávon, illetve térségi – regionális szinten a parlagfű visszaszorítását célul kitűző és arra ható 
programok tesztelése, illetve eredményességük folyamatos nyomon követése, hatásmonitoringja 
elsősorban többéves aerobiológiai mérések térségekre vonatkozó eredményeinek elemzésével 
lehetséges, továbbá az ezekkel módszertanilag összehangolt terepi felvételezések és ellenőrzések 
által gyűjtött információk közös kiértékelésével. Kiemelendő, hogy az évek eltérő időjárási 
jelenségei miatt aerobiológiai eszközökkel csak robosztus változások kimutatása lehetséges és csak 
klímarégiókra megadott többéves összesítések útján. Ez a korlát azonban a módszer által biztosított 
objektivitás kulcsa is egyben, hiszen egy értéknek egyik évről a másikra történő javulása még nem 
feltétlenül jelent tendenciát, vagy magyaráz összefüggést a parlagfűmentesítési programmal; ehhez 
adott évre nézve párhuzamosan és összehangoltan gyűjtött háttéradatokra és többváltozós komplex 
adatelemzésekre van szükség. Ugyanakkor, ha egy térségben jelentős és többéves viszonylatban is 
kimutatható a parlagfűpollen légtéri koncentrációjának csökkenése, akkor az támadhatatlanul 
bizonyíthatja a parlagfűmentesítés, illetve az agrár- és földreform ebbéli sikerét. 
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A probléma háttere és a költségoldal 

 
A parlagfűhöz kapcsolt allergia illetve asztma néhány évtized alatt hazánk népbetegségévé vált. A 
hazai szakma az allergiás rhinitisz prevalenciájának országos átlagát évről-évre magasabbra becsüli, 
jelenleg már 15-25% közé teszi; a betegek legkevesebb harmadánál asztma is diagnosztizálható 

(1,2,3,4,5,6). A betegszám évről-évre való növekedése a parlagfű térhódításával, illetve az egyre 
növekvő légtéri pollenkoncentrációs értékekkel párhuzamosan mutatkozik; hazánkban az allergiás 
szénanáthában szenvedők száma 12 év alatt körülbelül kilencszeresére nőtt (7). A felmérési 
eredmények extrapolációjával képezhető becslési eredmény szerint a pollenre érzékenyeknek 
körülbelül 60-90 %-a parlagfűtől is szenved (Harsanyi 2009). Jól érzékelhető a probléma által okozott 
gazdasági teher nagysága, ha összevetjük a körülbelül 1,5-2,5 millióra becsülhető összes allergiás 
és asztmás beteget, vagy az ebből legkevesebb 1, de akár 2 millió főre is tehető parlagfűre 
érzékenyek számát a munkavállalók kb. 3,7 milliós népességével, vagy a 4,4 millió adófizetővel  
(KSH-fogl_2010nov-2011jan; APEH-SZJA_2004_2009.xls). Ez azt jelenti, hogy egyes becslések szerint Magyarországon a 
lakosság minden ötödik tagja, de legkevesebb minden tizedik ember szenved parlagfűhöz kapcsolt 
allergiás, vagy asztmás megbetegedéstől. Egyes felmérések szerint egy parlagfűérzékeny 
szénanáthás beteg szezonális gyógyszerköltsége kb. 30.000 Ft-ra tehető (Harsanyi 2009növenyvedelem). Ha azt 
feltételezzük, hogy csak a betegek harmada küzd súlyosabb tünetekkel és költ ennyit azok enyhítése 
érdekében, míg kétharmad részük ennek mindössze hatodát költi, akkor e számítás szerint a 
parlagfűre érzékenyek körülbelül másfél milliós népessége éves szinten összesen körülbelül 20 
milliárd forintot fordít allergiás, illetve asztmás gyógyszerkészítményekre. Eközben azonban nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a gyógyszerköltség a betegellátásban felmerülő direkt 
költségeknek kizárólag egy részét adja, illetve, hogy más kalkulációkat figyelembe véve ugyanez az 
összeg akár évi 30 milliárd Ft-ra is rúghat (Nékám Kristóf, szóbeli közlés). 1,2 millió parlagfű 
allergiában szenvedő beteggel számolva a rendelőintézeti, kórházi kezelésre fordított költségek 
további évi 10-12 milliárd Ft-ot tehetnek ki (Basky9), tehát a szférában a teljes ráfordított összeg 
társadalmi szinten évente kb. 30-40 milliárd Ft-ra tehető. Bár e számok az adott periódusokat, 
régiókat, vagy korcsoportokat felölelő részkimutatások eredményei alapján sokat elárulnak a 
kialakult helyzetről (Mellékletek, 9-11. ábrasorok), azonban pontos számok megadásához és 
tudományosan biztosított következtetések levonásához nem elegendőek; ehhez kevés hivatalosnak 
és megbízhatónak tekinthető adat áll rendelkezésünkre, mivel a témában hiányoznak az országosan 
megszervezett és hivatalosan közzétett felmérési eredmények, illetve a kiterjedt, komplex 
epidemiológiai kutatások. 
 
A felsoroltak mellett a parlagfű által okozott probléma nagyságának helyes megítéléséhez 
számolnunk kell többek között még az agráriumban keletkezett károkkal is. Az V. országos 
gyomfelvételezés (2007-2008) becslése szerint az ország szántóterületének mintegy 5,3 %-a 
borított parlagfűvel. Ez alapján úgy becsülhető, hogy az ország 6,5 millió ha szántóterületéből 
mintegy 345.000 hektáron veszélyezteti, vagy lehetetleníti el parlagfű a vetést (Novák et al2009 FVMgyomfelvV). 
Ez a tétel éves szinten minimálisan további 70-90 milliárd Ft-os árbevétel-kiesést jelent (Kazinczy2009; 

Basky2009). Ha azonban például a 2004-es hivatalos becslést vesszük alapul (FVM 2004parlf), vagy ha 
figyelembe vesszük, hogy a 2007-es év erősen aszályos volta miatt a felmérés feltételezhetően 
alulreprezentálja mind a többéves átlagnak megfelelő, mind az elmúlt két évre jellemző borítási 
értéket (Mellékletek, 2. ábrasor), akkor joggal feltételezhetjük, hogy a jelenség 2009-ben és 2010-
ben a becsülthez képest a számolhatónál is nagyobb deficit okozója volt. Bár Béres és 
munkatársainak(10) kompetícióra vonatkozó vizsgálati eredményei országos viszonylatban még nem 
terjeszthetők ki, a gazdáknak fontos segítséget nyújtanak abban, hogy  megbecsüljék a közvetlen 
kártétel nagyságát – ez alapján tudjuk például, hogy négyzetméterenként 10 db parlagfű esetén 
kukoricásban kb. 29%-os, napraforgósban kb. 37% terméscsökkenéssel kell számolnunk.  

http://www.agroinform.com/files/aktualis/pdf_agroinform_20100714074558_Harsanyi_cikk.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog21101.pdf
http://www.apeh.hu/data/cms163872/szja_adattal_2004_2009.xls
http://www.agroinform.com/files/aktualis/pdf_agroinform_20100714074558_Harsanyi_cikk.pdf
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201007/gyomfelvetelezes_2.pdf
http://www.fvm.hu/doc/upload/200908/kazinczi_parlagfu.pdf
http://www.ragweed.hu/files/cikkek/Basky.pdf
http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=847&articleID=3773&ctag=articlelist&iid=1
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A probléma valódi mértékét országos szinten tehát jelenleg csak nagyságrendileg közelíthetjük 
meg: az adott év függvényében összesen évi 120-200 milliárd forinttal számolható az a gazdasági 
veszteség, amely kizárólag a helytelen gazdálkodással járó teméskiesésből, a közvetlen védekezési 
ráfordításokból, illetve a táppénzen töltött napok számából, a gyógyszerkiadásokból és a 
betegápolásból származik. A további közvetlen és közvetett kihatásokról, így a munkaerő-kiesésből 
(pl. nem hatékony munkavégzés), a turisztikai visszaesésből, a természetvédelmi kezelési 
problémákból, vagy például a parlagfű magokkal szennyezett magyar vetőmag olcsó nemzetközi 
felvásárlási árából (vagy teljes visszautasításából) származó járulékos károk mértékéről azonban 
még ennél is kevesebbet tudunk, mindazonáltal bizonyos, hogy ezeket is felszámolva még magasabb 
eredményhez jutunk. Mindebből adódik, hogy az általános szakmai vélemény és nemzetközi 
visszhang szerint a parlagfű Magyarországon természeti-, gazdasági-, illetve humán- és 
környezetegészségügyi válsághelyzet megteremtője, amelynek kihatása és továbbterjedése Európa 
más térségeit is veszélyezteti. A probléma Európa szerte aggodalmakat vált ki, így komoly figyelem 
övezi; a megoldás érdekében hazánkban is megfontolandó erőfeszítések, illetve megoldások jutnak 
jogi érvényesítésre, amelyek bemutatása kapcsán kiemelendő Svájc, Franciaország, vagy a balkáni 
térség példája (Mellékletek, 2. és 3. szövegdoboz). A probléma megoldásával ugyanakkor 
nemzetközi megítélésünk jelentős javulásával is számolhatunk, a gazdaság erősödését tehát 
közvetett módon is segíti (pl. a turizmus erősödése, vagy a hazai vetőmag jobb eladhatósága által).  
 
 

A parlagfű környezetegészségügyi kockázati tényező, pollenje biotikus légszennyező ágens! 
 
Európa több térségére és kiemelten a Pannon Biogeográfiai Régióra vonatkoztatva az alábbi 
megállapításokat kell tennünk. Magas allergenitása és légtéri koncentrációja révén a parlagfűpollen 
közegészségügyi veszélyt jelentő biológiai légszennyező ágens, környezeti teher, amely mint ilyen, 
allergiás és asztmás megbetegedések kialakulásának és súlyosbodásának kockázati tényezője, 
illetve elsődleges, közvetlen kiváltó oka. Az asztmával kapcsolatban e minőségében már a 
Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium is foglalkozik vele, az Egészségügyi Minisztérium szakmai 
irányelveinek megfogalmazásakor számba vett tényező (Bauknecht et al 2009; asztma szakmai irányelv TSzK). Nagy 
tömegessége, illetve terjedésbiológiája révén az erős allergenitású pollen nagy számban történő 
kibocsátásáért felelős ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kettős környezet-
egészségügyi kockázatot jelentő környezeti hatótényező: mint biológiai légszennyező forrás, 
közegészségügyi jelentőségű humánegészségügyi veszély elsődleges, közvetett kiváltó oka; miközben 
behurcolt özöngyomként nemzetgazdasági jelentőségű agrárgazdálkodási és ökológiai kockázat 
okozója is egyúttal. Mivel azonban a légszennyezőként nyilvántartott allergén parlagfűpollen 
biogén eredete egy olyan növénynek köszönhető, amely sem nem őshonos, sem nem gazdasági 
növény, így az Észak-Európában problémát jelentő nyírfához, vagy például a mediterráneumban 
ültetett olajfához képest az okozott egészségügyi probléma felszámolása nem ütközik gazdasági 
érdekellentétekbe, sőt, a megoldást gazdasági érdekek is sürgetik.  
 
Az elmondottak alapján jól érzékelhető a problémakör komplexitása, amelyhez látásmódunkat és 
cselekvési tervünket is igazítani szükséges. A szakma általános véleménye szerint a parlagfű által 
okozott probléma kezelése, illetve feloldása komplex válságkezelési tervet igényel, legfontosabb 
elemeként egy átfogó agrár- és földreformba illesztett komplex és integrált országos kiterjesztésű 
parlagfűmentesítési programmal, amely jogilag és finanszírozását tekintve megalapozott, 
központilag koordinált és megvalósíthatósági szempontból felügyeleti rendszer által biztosított; 
továbbá amely egy társadalmi és politikai szinten is érvényesített paradigmaváltáson alapszik. 
 
 

http://www.medimagister.hu/data/upload/File/docstore/20092/p-asthma-feln.pdf
http://kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=623
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Parlagfűpollen-terhelés Magyarországon: magas átlag- és kritikus szélsőértékek 
 
Az aerobiológiai monitorozás adatai alapján történő kimutatásokban a talajszintre vetített 
egészségügyi hatás figyelembevételével a levegő pollenkoncentrációját parlagfű esetében abban az 
esetben mondhatjuk közepesnek (a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer szerinti narancs jelzés), ha a 
lombkoronaszint felett kb. 20-30 méterrel mért érték már eléri a napi 10 db/m3-t, de még nincs 30 
db/m3/nap. Ebben az esetben már minden parlagfűre érzékenyebb egyénnél jelentkeznek a kezdeti 
tünetek. A piros jelzés érvénybe lépésével levegőkörnyezetünk aerobiológiai szennyeződése már 
magas: a parlagfű pollenkoncentrációja olyan tartományt ér el, amely esetén az erősen 
érzékenyeknél a tünetek már állandó jelleggel jelentkeznek, miközben már a kevésbé érzékeny 
egyéneknél is megjelennek. Mivel a pollencsapdák a parlagfűszezon alatt jellemzően a „magas”-nál 
is jóval magasabb napi értékeket mérnek (Mellékletek, 4. és 5. ábrasor), a piros jelzés által 
meghatározott tartomány alsó határa első „célvonalként” megfelelőnek tűnik arra, hogy az ország 
közepesen és erősen fertőzött területein annak elérésére törekedjünk. Ha a 30 db parlagfű 
pollen/m3/nap-ot fogadjuk el irányadó célértékként, akkor is kimondhatjuk, hogy az elmúlt évek 
parlagfű szezonjai alatt többször és több helyen is mérhető körülbelüli 800 db/m3 napi értékek 
ennek kb. 27-szeresét jelentik, miközben az 1000 db/m3 fölötti extrém egészségügyi hatással 
jellemezhető szezonnapok éves száma is nő (Mellékletek, 5. és 6. ábrasor)!   
 
 

1. szövegdoboz 
 

Az OKI Aerobiológiai Monitorozási Osztálya által a 2011-es parlagfű szezonra bevezetésre tervezett 
Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) szerinti terheléskategóriák és magyarázatuk 

 

- Egy adott térség fehér jelzése (0 db/m3/nap) esetén az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata nem detektált parlagfű 
pollent a levegőben. Nincs jelés. 

- A zöld jelzés (1-9 db/m3/nap) alacsony, tüneteket nem okozó pollenkoncentrációt jelent.  
- A narancs jelzés (10-29 db/m3/nap) közepes pollenkoncentrációt takar, amely a parlagfűre érzékenyebb 

egyének esetében már kezdeti tünetek okozója (tüsszögés, könnyfolyás).   
- Magas pollenkoncentráció esetén piros riasztás (30-49 db/m3/nap) lép érvénybe. Ez a terhelés már minden 

betegből allergiás reakciókat vált ki. A kategória a parlagfűpollenre súlyosan érzékenyek számára azt jelzi, 
hogy már állandó, kis és közepes erősségű tünetekkel kell számolni; ebben az esetben azonban már a kevésbé 
érzékenyek is számíthatnak a kezdeti tünetek megjelenésével. 

- Vörös riasztás (50-99 db/m3/nap) esetén is magas pollenkoncentrációról beszélünk még, ez azonban már 
erősebb tünetek okozója és általánosságban már a kevésbé érzékenyek szervezete is közepes erősséggel reagál.  

- Bordó riasztás (100-199 db/m3/nap) esetén beszélünk először igen magas parlagfű koncentrációról – ekkor 
már minden érintett erős, vagy igen erős tünetekkel küzd.  

- Sötétbordó riasztás (200-499 db/m3/nap) esetén az egészségi állapot már kritikussá is válhat: jellemzően nő 
például az asztmás tünetegyüttes fellángolásának valószínűsége.  

- Fekete riasztáskor (500-999 db/m3/nap) a heveny tünetek már komoly mértékű életminőség-romlás okozói; a 
helyzet kritikus, hipotézis szerint ilyen mértékű terhelésnél már komoly mértékben fokozódik a szenzitizáció. 

- Végül a pollenek fuxinos festődési színéről elnevezett "Ambrosia szín" riasztás (1000 db/m3/nap felett) esetén 
a tünetegyüttes már szélsőséges erősségű lehet. Ilyen napokon extrém helyzetről kell beszélnünk.  

Minden kategoria kapcsán elmondható, hogy a jelzett egészségügyi hatás jó idő esetére igaz, amely alatt általában 
az eső elmaradását értjük. Esős, vagy például magas páratartalmú napok és órák esetében a pollenkoncentráció-
értékek jelentősen csökkenhetnek, mivel az eső „kimossa” a levegőből a pollent. Az így kiüllepedett pollenek 
azonban az idő szárazabbá válásával jelentős részben kerülhetnek vissza újra a levegőbe a szelek útján (az esős 
időszak hosszának függvényében), amikor a riasztási kategória ismét releváns veszélyre, kockázatra figyelmeztet. 
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A lakosság pollenexpozíciója évről-évre egyre nagyobb, azaz arányaiban egyre több ember, egyre 
több olyan napot él meg, amely extrém magas pollenkoncentrációval jellemezhető, miközben a 
szezonhossz növekedése is kimutatható. 2010-re a megelőző három év átlagához képest a 
csapdaállomások többségében jelentős romlás volt detektálható. E tendenciákkal egyenes arányban 
kimutatható továbbá a regisztrált betegek számának növekedése is (Mellékletek, 6-11. ábrasor).  
 
Az aerobiológiai monitorozás adatai alapján melyek azok a területek, ahol olyan nagy tömegben él 
parlagfű, hogy az a levegőkörnyezetet egészségügyi szempontból szezonálisan kritikussá teszi, 
illetve hol vannak az országban olyan térségek, amelyeken a hatás jelentősen enyhül és ahol a 
pollenallergiások ez alól „menedéket” találhatnak? A Mellékletek 1. és 2. ábrasora alapján 
megfigyelhető a probléma aerobiológiai adatok segítségével kimutatott három fő lokalizációja, 
illetve kirajzolódik egy NY-DNY – K-ÉK-i tengely, amely mentén, illetve az attól délre eső 
országrészen jellemzőbbek a magas légtéri pollenkoncentráció-értékek. Az aerobiológiai 
monitorozás adatai alapján a nevezett „parlagfű tengelyre” majdnem merőlegesen kimutatható 
ÉNY-i parlagfű pollenkoncentráció-grádiens az ország teljes területén érvényesül. Az országban 
ÉNY felé tehát általános érvénnyel kijelenthetjük, hogy a légtéri parlagfű koncentráció csökken.  
 
Azon régiók, illetve térségek, amelyeket a mérések szerint súlyos parlagfűvel kapcsolatos 
levegőkörnyezeti problémák veszélyeztetik (illetve ezeken belül is leginkább a síkvidékeken): 

- elsősorban a Dél-Dunántúli régió középső része, de ezen túl a teljes régió, illetve a Közép-
Dunántúli régió Nyi- és D-i területei, továbbá a Nyugat-Dunántúli régió D-i része; 

- elsősorban a Dél-Alföldi régió NY-i fele, továbbá a Közép-Magyarországi régió D-i fele és 
az Észak-Alföldi régió délnyugati kiszögelése; 

- elsősorban az Észak-Alföldi régió K-i fele, de másodsorban az attól délre eső Dél-Alföldi 
régiók szintén. 

 
Az OKI-AMO ajánlása szerint fontos, hogy a parlagfűmentesítési tervekben a kisebb terhelésű 
területek is kiemelt szerepet kapjanak, mint amelyeken kisebb ráfordítások segítségével is elérhető a 
parlagfűmentes, illetve parlagfűpollen-mentes környezeti állapot. Szükségesnek tartjuk, hogy e 
térségekben rekreációs céllal kerüljenek kijelölésre minősített területek (egészségturizmusra, vagy 
üdülésre alkalmas, illetve használt körzetek), amelyek a védekezést és a megelőzést is szolgálják.  
 
Ezeket az aerobiológiai mérések alapján következő térségeken, illetve tájtípusokban kell keresnünk: 

- a Kisalföld Ny-i felében, amely az ország egyetlen olyan nagyobb kiterjedésű síkja, amelyen 
a parlagfű még nem terjedt el olyan nagy tömegben, hogy a levegőminőséget általános 
érvénnyel és jelentős mértékben rontsa. Tudjuk ugyan, hogy a parlagfű ott is jelen van, 
jellemzően például szegélyezi a földeket, azonban relatíve kis borításai miatt visszaszorítása 
még kisebb ráfordítással is megoldható lenne, illetve a térség időjárási, illetve klimatikus 
viszonyai is segítik a viszonylagosan parlagfűpollen-mentes levegőkörnyezet kialakulását. A 
nevezett térség K-i felében ugyanakkor a terepi és műholdas adatgyűjtések és 
adatelemzések, továbbá a földhivatali tapasztalatok alapján egy újabb gócpont van 
kialakulóban, amely az előbbire is komoly veszélyt jelent. 

- a Középhegységek, illetve az Alpokalja térségében, amelyeknek erdőségei illetve 
geomorfológiai viszonyai elsőrendű levegőkörnyezet-javító táji elemek. Ezekben az 
erdőtömbök megfelelő minőségben való fenntartása alapvető szükségességű (pl. 
szerkezetgazdag, idős erdők minél kisebb és kevesebb vágásterülettel), hiszen a levegő 
pollentartalmának az egyik legfontosabb természetes szűrőjét, illetve ülepítőjét jelenti. 

- a Balaton és a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet területein, amelyeknek vízfelületei, illetve vizes 
élőhelyei szintén pozitív hatással bírnak. 
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A feltételezések szerint a parlagfűpollen-szennyezés 80 százaléka a külterületekről származik, 
illetve tudjuk, hogy a szél a parlagfűpollent akár száz kilométerre is elsodorja, így egy nagyobb 
gondozatlan területről elkerülő pollenek ezeken a területeken is kellemtelenséget okozhatnak az 
allergiás betegeknek (Páldy 2007). Mivel azonban a hatás a talajszint közelében, a szélerősség 
csökkenésével egyre inkább lokálissá válik, így az aktív parlagfűmentesítés, illetve a megfelelő táji 
környezet biztosításával passzív úton is, pár év alatt is jól érzékelhető javulás állhat be a 
levegőkörnyezet „tisztulásában” és ezáltal az egészségügyi helyzet javulásában. 
 
Mivel az aerobiológiai hatás egyre erősödő és a jelzés országosan is, a parlagfű szezon középső 
harmadában már jellemzően „alarm” (vészjelzés) fokozatú, az OKI Aerobiológiai Monitorozási 
Osztálya és az Aerobiológiai Hálózat is osztja a szakma azon általános véleményét, hogy a 
probléma mihamarabbi megoldást kíván. Ennek programszerű kidolgozásához, a tesztelésekhez, 
illetve a további monitorozás eredményeinek kiértékeléséhez Intézetünk a továbbiakban is 
rendelkezésre áll szolgálataival és szakmai segítségével.  
 
 

Az allergiás és asztmás megbetegedések és a parlagfű ökológiája 
 
A parlagfű elterjedését befolyásoló tényezők közül megemlítendő a sajátos kárpát-medencei 
klímahatás, illetve ennek globális emberi tevékenység által indukált melegedése, szélsőségesebbé 
válása. Az egyes térségeket jellemző légtéri pollenhelyzetnek azonban az ember által közvetlenül 
befolyásolt természeti és agrárkörnyezet is kiemelt meghatározója; hatása van például a föld- és 
tájhasználati formáknak és a vegetációs képnek, továbbá annak, hogy behurcolt fajról van szó 
(Mellékletek, 12. ábra). Az elmondottakból következik, hogy a termőfölddel való nem megfelelő 
gazdálkodás a parlagfű által közvetett úton a levegőminőség romlásához is hozzájárul, amely újabb 
bizonyítéka annak, hogy a termőföldnek, mint természeti elemnek, illetve ökológiai közegnek és 
erőforrásnak védelme és hosszútávú fenntartása az egészséges környezet fenntartásának egyik 
alapvető fontosságú pillére.  
 
A tünetegyüttes megjelenésében /szenzitizáció és incidencia/ (Mellékletek, 10. ábrasor) ma már 
joggal feltételezhetjük, hogy egy másik tényezőcsoportnak is jelentős szerep jut: az emberi 
szervezet ellenálló képessége meghatározza „élőhelyének” környezeti hatásaival szembeni biológiai 
reakcióit, amely interakció természete okán a tárgyalt esetben betegségről, egyfajta 
túlérzékenységről kell beszélnünk. A betegség tehát endogén (örökletes, élettani) és exogén 
(ökológiai) okokra is visszavezethető,  ugyanakkor kifejeződésében a növényt és biológiai 
aktivitását veszélyforrásként kell megnevezzük, amely miatt erősödő jelenléte növekvő 
környezetegészségügyi kockázat forrása. A tünetegyüttes megjelenését tehát az egészségtelen 
életmód és a szennyezett környezet, ill. életkörülmények is befolyásolják, a betegség hajlamosító 
környezeti tényezőiről lévén szó.  
 
Az allergológusokat nemcsak a parlagfű allergizáló tulajdonsága aggasztja, hanem a további 
allergénekkel való szenzitizáció lehetséges felgyorsító booster hatása is. Páldy és munkatársai 
kimutatták(8), hogy a parlagfűre allergiások esetén a poliszenzitizáltság kockázati foka nagyobb, 
azaz egy parlagfűre már allergiás egyén nagyobb eséllyel válik érzékennyé a többi potenciális 
allergénre és lesz poliallergiás, mint azok, akik más allergénekre érzékenyek.  
 
 
 
 

http://hvg.hu/itthon/20070621_parlagfupollen_koncentracio
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Összefoglalva azon fő tényezőcsoportok, amelyek az allergiás rhinitisz és az asztma lakossági 
előfordulását befolyásolják, deduktív jelentőségük hangsúlyozásával: 
 Parlagfű pollen légtéri koncentrációja, mint elsődleges és közvetlen hatótényező: veszélyforrás 

és kockázati tényező, amely 
o érzékeny a meteorológiai eseményekre és több más faj pollenjével együttesen indikátora a 

robosztus klímahatásoknak, illetve a klímaváltozásnak; 
o agrárindikátor is egyben; jelzésértékkel bír a tájökológiai és agrárkörnyezetben folyó 

emberi tevékenységek egyes kvantitatív és kvalitatív jellemzőiről, tekintve, hogy változása 
részint ezek függvényében írható le. 

 A parlagfű borítása, zavartalan fejlődése, fejlettségi és egészségi állapota (pl. kaszálás utáni 
regenerációs alak), illetve biológiai aktivitása (pl. virágzati jellemzők, pollenszórás mértéke) 
adott földterületen, illetve térségben, mint elsődleges, közvetett hatótényező. 

 Egyéb emberi és környezeti tényezők, mint másodlagos, közvetett hatótényezők, például 
- endogén emberi, egyéni tulajdonságok (pl. általános egészségi állapot, immunológiai „pool”, 

stressz-tünetegyüttes, öröklött érzékenység, stb.); 
- emberi tevékenység, életmódi sajátosságok (pl. természeti környezetben és tiszta levegőn való 

tartózkodás, egészséges táplálkozás, védekezés, megfelelő felkészülés a pollenszezonra, stb.); 
- a tevékenység életkörülményei, környezeti élettér (pl. az ember parlagfű szezon alatt jellemző 

mozgásterének környezeti behatásai és jellemzői; parlagfűvel fertőzött agrártájak és 
ipartelepek távolsága, parlagfűvel nem borított erdők és vizes élőhelyek a tájban, stb.). 

 
 

Megoldáskeresés a problémára: a megvalósíthatóság és működtethetőség javasolt szervezeti háttere 
 
A környezet- és egészségtudatosságra, megelőzésre és felkészülésre, továbbá a fenntarthatóságra 
mind nagyobb hangsúlyt fektető társadalmakban jellemző, hogy felértékelődnek az aerobiológiai 
hálózatok monitorozása által szerzett információk, továbbá a problémák okainak megszüntetésére, 
illetve a megelőzésre tett erőfeszítések – az ilyen célokra elkülönített bővebb források hosszútávon 
a megtakarítás és gazdasági élénkítés szolgálói is egyúttal. A probléma megoldásának keresése, ill. 
feloldása érdekében az OKI Aerobiológiai Monitorozási Osztálya és az Aerobiológiai Hálózat 
kiemelten az alábbi témákban és területeken vállal szakértést, például javaslatok kidolgozásával, 
szakmai ajánlások és helyzetelemzések készítésével, stb.:  
 A parlagfű pollen koncentráció, továbbá az egészségügyi helyzetkép monitorozásában és 

értékelésében. 
 Országos komplex és integrált parlagfű elleni védekezési program, ill. regionális tesztprogramok 

tervezésében való részvétellel a legújabb kutatási eredmények és helyzetelemzések tükrében.   
 A parlagfűmentesítésre alkalmazott és alkalmazható, illetve kidolgozás alatt álló metodikák 

hatékonyságának tesztelésében, monitorozásában.  
 Széleskörű, tudományos alapokra helyezett lakossági tájékoztató/felvilágosító program életre 

hívásában, szintén több tárca, illetve tudományos és szociális közösség összefogásával. 
 A törvényi előírások és a jogrendszerre alapozott érvényesítési formák megfelelő átalakításához 

szükséges szakmai ajánlások megfogalmazásában az új tudományos eredmények tükrében. 
 Ajánlások megfogalmazásával egy lehetséges átfogó országos mezőgazdasági, ill. föld- és 

tájhasználati reform kidolgozásához az említett szakmai frontok egyik képviselőjeként. 
 
 
 
 
 



    

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 
   EGÉSZSÉGHATÁS ELŐREJELZÉS FŐOSZTÁLY 
   AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY 
 

    1097 Budapest, Gyáli út 2-6.; Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839.; Tel.: 476-11-00, Fax: 215-01-48. 
     http://oki.wesper.hu/, (www.oki.antsz.hu) 

 

 
10

Az alábbiakban egy konkrét és egy általános szempontra hívnánk fel a figyelmet: 
- Az alábbiakban megnevezett törvényben meghatározott, parlagfű kaszálás befejezésére 

vonatkozó jún. 30-i időpont kitolásának szükségességére, a biológiai és aerobiológiai adatokon, 
illetve a kaszálási kísérleteken alapuló (MTA NKI) kutatási eredmények alapján; továbbá ennek 
kapcsán általános érvénnyel arra, hogy szükséges a védekezés és mentesítés módszerparkjának 
bővítése, illetve a kötelezővé teendő módszerek pontosított meghatározása. 

- Annak szükségességére, hogy kívánatos az aerobiológiai monitorozás (Aerobiológiai Hálózat 
és OKI-AMO) nagyobb súllyal történő szerepeltetése mind szakmai szinteken, mind a pénzügyi 
finanszírozást tekintve. Az aerobiológiai monitorozás megerősítését indokolja annak 
költséghatékonysága, az országos szintű folyamatos állapotfelmérésben és a lakossági 
tájékoztatásban betöltött szerepe, továbbá, hogy regionális teszteléshez és hatásmonitorozáshoz 
is alkalmazható; ezen túl az aerobiológiai adatok alábbi általános előnyei: jól jellemzik a nagy 
térségekre jellemző parlagfű viszonyokat és azok karakteres változásait; eközben egészségügyi és 
agrárpolitikai szempontból is közvetlenül felhasználható, objektív információtartalommal bírnak. 

 
A problémakör kiterjedt összefüggésrendszerének ok-okozati viszonyait feltárva (lásd: Mellékletek, 
12. ábra) világosan látszik annak összetettsége és súlyossága, ahogyan a további lehetséges negatív 
következményei is; természetessé válik a gondolat, hogy a megoldás kizárólag egy átfogó, komplex 
és integrált, központi irányítással és támogatással rendelkező, de regionális szinten is 
megszervezett országos parlagfűmentesítési program keretei között keresendő. A több ágazatot is 
érintő problémakör kapcsán egyszersmind kell számolnunk környezetegészségügyi, 
nemzetgazdasági, szociálpolitikai és külkereskedelmi vonatkozásokkal, illetve humán- és 
környezeti erőforrásokkal kapcsolatos kihatásokkal. Fontos cél, hogy a programok kidolgozásával, 
fejlesztésével, működtetésével és ellenőrzésével, továbbá az ehhez szükséges állapotfelmérésekkel 
foglalkozó szervek, intézetek és munkacsoportok egymást kiegészítve és erősítve, összehangoltan 
végezzék munkájukat egy központi szakmapolitikai koordinátor és gesztor segítségével, amely 
egyben működtetésük megfelelő anyagi biztosítékát is jelenti – az integrált rendszer egyik 
tagjaként az OKI AMO-val, illetve az általa koordinált Aerobiológiai Hálózattal. A program 
megfelelő megtervezéséhez és működtetéséhez tehát leginkább olyan működési egység 
megszervezése vezethet, amely jellegét tekintve egy központosított, integrált információs és 
szabályozási rendszer, s amely több állami szolgálat, hivatal, intézet és kutatóintézet parlagfűre is 
vonatkozó munkájának összehangolásával jöhet létre (pl. monitorozás, felügyelet, kísérletes 
kutatások, abiotikus és biotikus környezeti, vagy epidemiológiai háttéradatok gyűjtése, stb.), illetve 
további külső intézmények és kutatások bevonásával. A Mellékletek 13. ábráján ennek egy 
lehetséges változatát ábrázoltuk.  
 
A nevezett program megvalósulása esetén a részben egymásra épülő, részben egymást kiegészítő 
adatok alapján pontos és több lábon álló, összesített helyzetértékelés születhet, amivel egyúttal 
megteremtődhet az a háttér is, amely megalapozhatja a megfelelő szabályozások bevezetését. A 
rendszer tagjainak ez által megmaradna ugyan a lehetőségük egymástól függetlenül is elemzéseket 
írni, illetve ajánlásokat megfogalmazni, vagy lépéseket tenni, de függetlenségük meghagyása 
mellett e szakmai tevékenységükhöz egyrészt már egymás feldolgozott és összesített információival 
is rendelkeznének, amelyet a begyűjtésért felelős központ kezelne és adna ki adott célra, másrészt a 
központ is adna összesített értékeléseket az intézetek bevonásával. Az egymástól nem elszeparált 
kimutatások által, vagyis az egymást kiegészítő és magyarázó adatok összesített elemzése útján 
megoldottá válhat a parlagfű helyzet közvetlen hatásainak és okainak feltárására, kimutatására 
és nyomon követése. Az integrált, koherens adatbázisnak teljes tartalma alapvetően kizárólag a 
belső Intézeti körben lenne használható, annak azonban egy-egy részét a Központ az intézmények 
közötti megállapodások szerint ki is bocsáthatná, illetve a nyilvánosság számára elérhetővé is 
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tehetné. A rendszer felállítása az elmondottakból adódóan nem járna a nevezett szolgálatok, 
hatóságok, intézmények, vagy szervek önállóságának elvesztésével, ahogyan az együttműködés is 
csak egy kis szegmenst, a „parlagfű problémakört” érintené, azonban a központi szervező egység 
által mégis megvalósíthatná azt a megfelelő mértékű adatátjárhatóságot, illetve központosított 
adatbázis-építést (a már részben feldolgozott adatoknak a rendszerbe építésével), amely 
nélkülözhetetlen egy komplex és integrált parlagfűmentesítési programhoz.  Kiemelendő a 
rendszer által pontosabbá, megbízhatóbbá és egységesebbé váló folyamatos és aktuális országos 
szintű helyzetértékelések egyik legfontosabb pozitív hozadéka: az ok-okozati összefüggések 
hatékony feltárásának és ez által az ezekre építhető komplex parlagfűmentesítési programok 
megfelelő kidolgozásának és hatékony megvalósíthatóságának lehetősége. 
 
A vázolt program egy konkrét elemeként ajánlásunk szerint hasznos lenne, ha a FÖMI, a Talaj- 
és Növényvédelmi Szolgálat, illetve a Földhivatalok egy olyan módszertanilag összehangolt 
monitoring-rendszerrel, hálózattal, illetve programmal rendelkeznének, amely az Aerobiológiai 
Hálózat csapdapontjainak kb. 15-20 km-es körzetére is kiterjednének, kompatibilissá téve azt az 
aerobiológiai monitorozás módszertanával, az aerobiológiai eredményekkel való jobb 
összehasonlíthatóság és elemezhetőség végett. Ez továbbá érdemes lenne, ha kiegészülne egy 
allergiás- és asztmás megbetegedésekre vonatkozó epidemiológiai monitorozással is, amely 
szintén elsősorban e hálózat körzetein belül lenne megszervezett, illetve részben prevenciós, 
felvilágosító és tájékoztató szereppel is bírna. 
 
 

Az aerobiológiai monitorozás szerepe és előnyei a probléma feloldásában 
 

- Jól jellemzi egy térségre jellemzően igaz parlagfű lefedettséget, illetve a biológiai aktivitást; 
kiválóan alkalmas nagy térségekre jellemző robosztus változások, tendenciák kimutatására 

- Kiátlagolt értékek esetén kiegyenlített és objektív információkat biztosít; a probléma 
feltárásának és folyamatos detektálásának objektív megoldását jelenti. 

- Kiemelkedően költséghatékony; olyannyira, hogy adatgyűjtése országos szinten, évről-évre 
folyamatosan végezhető. E „kiegyenlített” adatsoroknak kiváló és igen fontos kiegészítői a 
lokális léptékben pontosabb információkkal szolgáló, ellenben drágább terepi, a parlagfű növény 
elterjedésére és borítására vonatkozó felmérések. 

- Egészségügyi és agrárpolitikai szempontból is közvetlenül felhasználható információ-
tartalommal bír, például beteg-, illetve lakossági tájékoztatásra, a pollenallergiások és a 
megelőzéssel és védekezéssel foglalkozók számára is, vagy kutatási célokra, lásd például az OKI 
Aerobiológiai Monitorozási Osztály pollen-előrejelzést célzó fejlesztéseit, ill. a Parlagfű Pollen 
Riasztási Rendszert. 

- A klímaváltozásra is érzékenyen reagál, összetett klímaindikátor. 
- Az előzőekből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy a figyelmet a problémával súlyosabban 

érintett területek felé irányítsa, például az egészségügy, a földtámogatások, vagy a terepi 
térképezések kapcsán. 
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A szakma általános véleménye szerint a parlagfű elterjedése, ökológiája révén megfékezhető! 
 
Összegezve az ökológus szakma általános véleményét a problémakörrel kapcsolatban, a megfelelő 
védekezési módokat keresve a következő megállapításokat tehetjük. Az adventív parlagfű, 
elsősorban, mint szegetális gyom és ruderália, a Pannon Biogeográfiai Régióban és attól kissé délre 
megfelelő élőhelyére talál. Kevés természetes ellensége és relatív nagy termőhelyi toleranciája 
lévén, illetve mert kiváló életstratégiával bír, a térség meghatározott élőhelyein – pl. a művelés alatt 
álló, vagy zavart területeken – agresszíven terjedő özöngyomként viselkedik; elterjedési területe és 
borítása jól megfigyelhető iramban nő, tömegessége kezdeti megjelenési pontjain a legnagyobb. 
Pionír jellegű stratégaként nem képes megjelenni és hosszabb távon megmaradni sem az olyan 
élőhelyeken, amelyeknek adottsága, illetve művelése - használata kedvező az őshonos 
növényközösségek fejlődésének és szerveződésének, sem a jó növekedésű és nagy borítást képző 
kultúrákban – a növényi közösségek, illetve populációk ezeken a területeken komoly versenytársait 
jelentik tehát, így fokozatosan képesek visszaszorítani megjelent állományait. Mivel azonban a 
szélsőséges adottságok és stresszhelyzetek kivételével (lásd a 2007-es szélsőségesen aszályos nyár 
relatíve alacsony légtéri parlagfű pollen koncentrációját; Mellékletek, 2. ábrasor) igénytelensége 
révén viszonylagosan jól tűri a kevésbé optimális termőhelyi viszonyokat,  és mert jól kihasználja, 
illetve viseli a zavarást, komolyabb versenytárs hiányában a zavart területeken, illetve foltokban és 
a nem megfelelően kezelt agrártáblákon gyorsan megtelepszik és magas produktivitást mutat.  
 
Állományaival leginkább az intenzív művelés alatt álló egyéves nagyüzemi kultúrák 
agrárélőhelyein (mezőgazdasági táblákon, mint szegetáliákon) és azok határain kell számolnunk – 
ezen belül is elsősorban az őszi gabonatáblákon, míg a kapás kultúrák közül leginkább a 
napraforgó-vetésekben, kukoricásokban, burgonya-földeken és kabakosok vetésein –, továbbá a 
fiatal felhagyott parlagokon, illetve ugarokon; ilyen körülmények között állományai sokszor 
összefüggő szőnyeget képeznek, intenzív növekedést, illetve magas mag- és pollenhozamot 
produkálnak. A parlagfű továbbá szintén képes magas borítás elérésére az alacsonyabb 
természetességű és magasabb zavartságú, nyíltabb szerkezetű ültetvényekben és ültetvényszerű 
erdőkben, illetve azok vágásterületein, így például akácosokban, nemes nyarasokban, vagy alföldi 
fenyvesítések alatt (Csecserits 2009). Terjedése általánosan megfigyelhető a mezőgazdaságilag nem 
hasznosított területeken (ruderáliákon), például a táblaszegélyek és útmenték gyomvegetációijában, 
az erősen degradált és feltört, vagy túllegeltetett gyepeken, az elhanyagolt mezsgyéken, a kötött és 
szabadpályás nyomvonalak mentén, a szeméttelepek és hulladéklerakók környékén, a 
meddőhányókon, az ipartelepeken, vagy belvárosi területeken. Kedveli, illetve előnyben részesíti az 
enyhén savanyú termőhelyeket, de nem kizárólagosan. Termését madarak is terjeszthetik, illetve 
terméseinek kis fogai segítségével állatok szőrébe kerülhet, vagy például sáros patájukba tapadhat. 
Szigetvári-Benkő (2004) közlése szerint vízzel is képes terjedni: Ausztráliában nagyobb árvizek után 
figyelték meg előrenyomulását; terjedésében azonban legnagyobb jelentősége az ember általi 
terjesztésnek van, leginkább fertőzött vetőmaggal, földdel, járművekre tapadva hurcolódik szét.  
 
A parlagfű agrárgazdasági jelentősége elsősorban abban nyilvánul meg, hogy tömegességének 
növekedésével fokozódik a terményvisszaesés, akár szélsőséges mértékekben is; nem véletlen 
azonban, hogy a nemzetközi aggodalmak tárgya túlnyomó többséggel egészségügyi vonatkozások. 
Mivel jelenléte jelentősen rontja a terméseredményeket, a parlagfű közvetlen szinten is 
meghatározója az agráriumot érintő gazdasági kárnak; mindazonáltal fontos kiemelni, hogy a 
parlagfüves táblák betakarításával megjelenő deficit elsősorban nem a parlagfű jelenlétével 
magyarázható, az egyfajta következménye a megfelelő minőségen, vagy mennyiségen aluli 
termésnek – jelezhet nem megfelelő gazdálkodást, vagy például termőhelyi problémákat.  
 

http://www.zpok.zoldpok.hu/img_upload/cb39111eba7a31c9c0e48686fa8e3c87/Csecserits_es_mtsai_Parlagfu.pdf
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Elmondhatjuk tehát, hogy agrárkörnyezetben ismételt megjelenései, illetve nagy tömegessége 
meghatározó részben annak indikátora, hogy egy adott termőhelyi és klimatikus jellemzőkkel bíró 
területen, vagy térségben, adott időben és adott gazdálkodási mód mellett milyen sikerességű egy 
adott termény termesztése. Az agrárterületeket érintő újabb megjelenései e mellett elsősorban a 
növény terjedéséről, illetve az ezt lehetővé tevő termőhelyi és klimatikus tényezőkről szolgálnak 
információval (például talajsavanyodás, aszályosodás, stb.). Végül terjedési képességéről és 
mechanizmusáról leginkább abból tudhatunk meg többet, ha a tájban egyéb „ugródeszkáinak” 
tulajdonságait is figyeljük, vizsgáljuk – pl. a magasabb természetességű, féltermészetes, zavart, 
illetve degradált élőhelyi foltokat –, illetve a növény ezekben tanúsított viselkedését. 
 
Ezen információk figyelembevételével hatékonyan védekezhetünk ellene talajjavítással, vagy 
például a kalászosok aratása után a tarló mélyszántásával, a kukorica és a napraforgó 
gyomtalanításával, a parlagon hagyott területek gondozásával (Páldy 2007), vagy a megfelelő 
kertműveléssel (itt is mélyen a talajba forgatva például a növényt). E mellett az erdők és gyepek 
kíméletes, illetve természetközeli művelésével és hasznosítását kell kiemelnünk (pl. az extenzív 
legeltetés támogatását), vagy azt, hogy beindíthatunk, illetve teret engedünk olyan szukcessziós 
folyamatoknak, amelyek meggátolják a parlagfű térhódítását, gondolva itt például a rekultivációra, 
gyepesítésekre, a gyepfeltörések elkerülésére, vagy az idősebb parlagok magára hagyására legelővé 
alakítás céljából). 
 
A nevezett okok miatt a parlagfű ellen való védekezés egyik kulcsfontosságú eleme a megfelelő 
termőhelyre telepített, majd ott megfelelő módon művelt és betakarított kompetítor (kultúra) 
jelenléte, amely a növénynek mind minőségi, mind mennyiségi jellemzői tekintetében vett 
vetélytársát jelentheti – ha a szegetáliákra gondolunk. Minderre abból következtethetünk, hogy a 
növénynek az agrárélőhelyeken kívül, tehát ruderális és természetesebb élőhelyi környezetekben 
milyen lehetőségei és kilátásai adódnak. Viselkedését tanulmányozva kiderül, hogy bár e 
területeken agresszív módon „be is robbanhat”, de gyenge kompetítorként az uralmat éppoly 
gyorsan el is veszítheti, amely esetben már csak kisebb csoportokban és szálanként fordul elő, de 
teljesen el is tűnhet. A hatékony védekezés kulcstényezői közül így agrárélőhelyein a termény 
megfelelő megválasztását és a megfelelő minőségben való fejlődésének biztosítását kell kiemelnünk 
(pl. talajjavítás által), amíg ezeken kívül a legtöbb esetben a szukcessziós folyamatok 
előrehaladtának biztosításával érhető el megfelelő eredmény. A parlagfű elleni passzív védekezési 
módok bevezetése tehát igen fontos elemét képezi egy új parlagfűmentesítési programnak, amely 
mellett az aktív védekezési formák újragondolása szintén szükségszerű, gondolva itt elsősorban az 
ökológiai és ökofiziológiai alapokra helyezett mechanikai és vegyszeres növényvédelmi eljárásokra.  
 
A parlagfű elleni komplex védekezés eredményességének és hatékonyságának alapvető 
meghatározója, hogy a részint életformája és alkalmazkodóképessége figyelembevételével 
megválasztott szelektív herbicideket, illetve a megfelelő mechanikai védekezési módokat és 
technikákat milyen alkalmazási formákban vezetjük be (például helyes időzítéssel, megfelelő 
kombinációban, vagy a termőhelyi körülményeknek megfelelő módon). A parlagfű visszaszorítása 
nem oldható meg egyfajta paradigmaváltás nélkül, amelynek része az is, hogy programja egy 
teljes körű agrár- és földreform részét kell, hogy képezze. Mindezek hiányában a fentiekben 
említett élőhelyeinek sokasága a növény számára korlátlan lehetőséget teremt arra, hogy mind 
nagyobb területen, mind erősebb borítással jelenjen meg.  
 
 
 

 

http://hvg.hu/itthon/20070621_parlagfupollen_koncentracio
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MELLÉKLETEK 

 
 
 
 
 
 

A NEVEZETT TÖRVÉNY 
 
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és annak módosítása, a 2007. évi XVI. törvény: 
 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását  
megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”. 

 
 
 
 
 
 

2. szövegdoboz 
 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A HAZAI HELYZETTEL 
 
A parlagfű magyarországi térhódítása, ahogyan azt említettük, részben a hazai mezőgazdálkodást, illetve föld- és 
tájhasználatot is jellemző, számon tartott indikátor; ahogyan néhány más allergén fajjal együtt klímaindikátor is.  
A nemzetközi megítélés szerint ebből a szempontból a Kárpát-medence síkjai és dombvidékei Európát veszélyeztető 
gócpontként számon tartott térséget jelentenek, amely veszélynek a tendenciák figyelembevételével mind erősebb 
kifejeződésére számítanak. B. Šikoparija (2009) és munkatársai kimutatták a magyar Alföld és a balkáni térség 
genealógiai kapcsolatát a parlagfű pollen terjedése szempontjából; míg a relatíve alacsony parlagfű pollenterhelésű 
Ausztria, Svájc és Franciaország eközben állandó aggódó figyelemmel kíséri a magyarországi helyzet alakulását. 
Osztrák és cseh szakértők szintén a magyarországi „parlagfűmezőket” teszik felelőssé Bécs és Brno augusztus végi 
parlagfűpollen-terhelésének jelentős részéért (http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/7457-parlagfupollen.html). 
 
Mindent elárul e félelmekről P. Taramarcaza (2005) cikkének címadása:  
„A parlagfű előrenyomulása és az általa okozott egészségügyi kockázat: ellenáll-e Svájc ennek az inváziónak?”  
(„Ragweed (Ambrosia) progression and its health risks: will Switzerland resist this invasion?”) 
A szerző a cikkben többek között arról ír, hogy 2004-ben Genovában 250 db/m3 felett volt az egy ÉV alatt mért 
parlagfű összpollenszám, mire a diszkusszióban felteszi a kérdést:  
„Tehetünk még valamit?” (Can we still do something?) 
 
A hazai helyzettel összehasonlítva a svájci aggályokat: 

- Magyarországon az egy NAP alatt mért parlagfű pollenkoncentráció  
2009-es rekordja: 1466 db/m3 (Mosdós - Kaposvár, 2009.08.24.);  
2010-es rekordja: 1684 db/m3 (Nyíregyháza, 2010.08.27.). 

- Míg az átlagos NAPI parlagfű pollenkoncentráció a 2009-es szezon kritikus időszakában 200-400 db/m3 
között volt, addig 2010-ben, a 08.17 és 09.16 közé eső csúcsidőszakban ez már 600 db/m3-es értéken áll;  

- 2009-ben a magyarországi városokban az átlagosan egy ÉV alatt mért parlagfű pollenszám 
légköbméterenként 7371 db volt; 2010-ben ugyanezen éves összpollenszám 7647 db/m3-nek adódott, amely 
a Svájcban aggasztónak ítélt étéknek tehát több mint 30-szorosa. 

 
 
 
 

14

http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/7457-parlagfupollen.html


    

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 
   EGÉSZSÉGHATÁS ELŐREJELZÉS FŐOSZTÁLY 
   AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY 
 

    1097 Budapest, Gyáli út 2-6.; Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839.; Tel.: 476-11-00, Fax: 215-01-48. 
     http://oki.wesper.hu/, (www.oki.antsz.hu) 

 

 

 
3. szövegdoboz 

 
A FÖLDHIVATAL ÁLTAL FELHOZOTT PÉLDA  

ÉS ANNAK ADAPTÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL ÁTGONDOLANDÓ ELEMEI 
 

Fülöpp Éva, Kovács László Zoltán: Földhivatali feladatok a parlagfű elleni védekezésben (2006) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Európa „parlagfű epicentruma” (www.polleninfo.org) 
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http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=102
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 1. 

 
 
1. ábrasor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A 2010-es parlagfűszezon parlagfű pollen-terhelésének jellemző értékeinek területi megoszlása (felső ábra) az 
ötéves átlaghoz viszonyítva (középső ábra), illetve ugyan ez csak az augusztusi napok alapján (alsó ábra), a 
terhelési gócpontoknak, illetve a „parlagfű tengelynek” a feltüntetésével, a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer 
színkódjai szerinti megjelenítésben. (Forrás: Mányoki 2010; http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2010_3/2010_3.pdf) (1. ábrasor) 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 2. 

 
 
2. ábrasor 
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20
06

. Egy adott térség fehér jelzése esetén az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata nem detektált parlagfű 
pollent a levegőben. A zöld jelzés alacsony, tüneteket nem okozó pollenkoncentrációt jelent. A 
narancs jelzés közepes pollenkoncentrációt takar, amely a parlagfűre erősen érzékeny egyéneknél 
már kezdeti tünetek okozója. Magas pollenkoncentráció esetén piros riasztás lép érvénybe. Ez már 
a parlagfűpollenre súlyosan érzékenyek esetén állandó, kisebb erősségű tüneteket okozó légtéri 
pollen-koncentrációt jelez; ilyenkor azonban már a kevésbé érzékenyek is számíthatnak kezdeti 
tünetek megjelenésével – minden parlagfű-allergiás érintett. Vörös riasztás esetén is magas 
pollenkoncentrációról beszélünk, ez azonban már erős tünetek okozója és már a kevésbé érzékenyek 
szervezete is közepesen erősen reagál. Bordó riasztás esetén beszélünk először nagyon magas 
parlagfű koncentrációról – ekkor már minden érintett erős, vagy igen erős tünetekkel küzd. 
Sötétbordó riasztás esetén az egészségi állapot már kritikussá is válhat: jellemzően nő például az 
asztmás tünetegyüttes fellángolásának valószínűsége. Fekete riasztáskor a heveny tünetek már 
komoly mértékű életminőség-romlás okozói. Végül a pollenek fuxinos festődési színéről elnevezett 
"Ambrosia szín" riasztás esetén a tünetegyüttes már szélsőséges erősségű lehet és extrém 
helyzetről kell beszélnünk. 
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Az év legmagasabb 
parlagfű pollenkoncentrációját 

adó nap értékei alapján 
(db/m3/nap) 

 
 
A légtér parlagfű pollen tartalmának átlagos területi megoszlása adott években, héten, illetve napon, az 
Aerobiológiai Hálózat talajszinttől számított 20-30 m magasságban mért csapdaadatai alapján. 
Az aerobiológiai monitorozás a parlagfű-fertőzöttségi forrópontok (hotspot) feltárásának kiváló eszköze, 
objektíven értékelhető valós adatok alapján!  
(Forrás: Mányoki 2010; http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2010_3/2010_3.pdf)      (2. ábrasor) 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 3. 

 
 

3. ábrasor 
 
 
 

18. oldal, összesen: 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       http://terkep.fomi.hu/openlayers/terkep/index_parlagfu.php                                               http://www.nepegeszseg.net/hirlevel13_3.php 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2005.            2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az Aerobiológiai Hálózat-adatokkal együtt értékelendő terepi felvételezések és a (részben utóellenőrzött) műhold-
értékelések eredményei. Az egymást kiegészítő módszerek újabb parlagfű-fertőzöttségi forrópontokra (hotspot) 
mutathatnak rá és pontosításokra adnak módot!  
A FÖMI-féle parlagfűveszélyeztetettségi térkép térségi léptékben szintén irányadó a probléma megoldásában; segít 
annak helyes megítélésében, hogy az egyes lokalitások megfelelő hangsúllyal szerepeljenek, azonban önmagában és 
alegységeiben adott esetben félrevezető is lehet a fejlesztés alatt álló módszertana, illetve egyes években az alacsony 
visszaellenőrzési szintje okán. (Lásd még például „A parlagfű elleni integrált védekezés új stratégiai programja”, stb.:  
http://www.fvm.hu/doc/upload/200612/ambar.pdf, http://terkep.fomi.hu/openlayers/terkep/index_parlagfu.php, http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/keret.asp?oldal=parlagfuterkep).  

                (3. ábrasor) 

http://terkep.fomi.hu/openlayers/terkep/index_parlagfu.php
http://www.nepegeszseg.net/hirlevel13_3.php
http://www.fvm.hu/doc/upload/200612/ambar.pdf
http://terkep.fomi.hu/openlayers/terkep/index_parlagfu.php
http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/keret.asp?oldal=parlagfuterkep
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 4. 

 
 
4. ábrasor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  hetek száma       hetek száma 
 
 

31. hét: az első nap az évben, amikor az ország egy városában a parlagfű pollen légtéri koncentrációja 
elérte a „közepes” (10 db/m3/nap) szintet (Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged). 
 

43. hét: az utolsó nap az évben, amikor az ország egy városában a parlagfű pollen légtéri koncentrációja 
még „közepes” (10 db/m3/nap) szinten volt (Nyíregyháza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. hét: az első nap a 2010. évben, amikor az ország városaiban a parlagfű pollen légtéri koncentrációja 
már mindenütt elérte a „közepes” (10 db/m3/nap) szintet. 
 

38. hét: az utolsó olyan nap a 2010. évben, amikor az ország városaiban még jellemzően „közepes”  
(min 10 db/m3/nap), vagy „magas” (min 30 db/m3/nap) koncentrációs érték volt mérhető;  
ezt követő héten az értékek jellemzően visszaestek az „alacsony” szintre.            
(OKI-AMO kimutatás, eredeti)            (4. ábrasor) 

            
 

19. oldal, összesen: 29 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 5. 

 
 
5. ábrasor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A 2010-es parlagfűszezon lefutása és a kritikus szezonrész kiemelése az országosan mért átlag- és maximumértékek 
alapján; a három 1000 db/m3 pollenkoncentrációjú nap mérési helyének megnevezésével.  
(OKI-AMO kimutatás, eredeti)          (5. ábrasor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. oldal, összesen: 29 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 6. 

 
 

6. ábrasor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- A szezonhossz változása és trendje az évek során; 
- A szezonnapok százalékos aránya terhelési kategóriák szerint az egyes években; 
- A lakosság pollenexpozíciójának terhelési kategóriák szerinti aránya az egyes években; 

A probléma megfelelő értékeléséhez figyelembe kell vennünk az adott térségre vonatkozó népességet is, hogy 
egy olyan értéket kaphassunk, amely kifejezi, hogy hány ember van kitéve az adott pollenkoncentrációnak 
(függetlenül a valós betegszámtól), azaz mekkora az adott pollenkoncetráció potenciális hatása, súlya. 
A magasabb pollenkoncentrációs kategóriákkal az évek során a lakosság egyre magasabb arányban érintett! 
(Az indexet az OKI Egészséghatás Előrejelzés Főosztálya dolgozta ki; ábra: OKI-AMO, eredeti)     (6. ábrasor) 

21. oldal, összesen: 29 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 7. 

 
 

7. ábrasor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További kimutatások a UNIPHE (EC DG Sanco támogatású) program fejlesztései szerint, a 2009-es évre: 
- A 30 db/m3 koncentráció feletti napok aránya Magyarország egyes régióiban;  
- A szezonhossz eltérései az országban, megyékre kivetítve; 
- Az egy év alatt csapdázott összes parlagfű pollen a városokra és agglomerációjukra vetítve  
(OKI-AMO kimutatás, UNIPHE workshop, ea.)       (7. ábrasor) 

22. oldal, összesen: 29 
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ORSZÁGOS PARLAGFŰ POLLEN HELYZETKÉP: 
A PROBLÉMA TERÜLETI ÉS IDŐBELI MEGOSZLÁSA 8. 

 
 

8. ábra 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lakossági pollenexpozíció a parlagfű csúcsszezon egy választott napján az össz-veszélyeztetettségi fok kategóriáival 
kifejezve, a 2009-es évben. A körök a városoknak és agglomerációjuknak azon, a modell szerint homogén környezetűnek 
tekintett térségeit jelölik, amelyeknek összes lakosságszáma reprezentatívnak tekinthető Magyarország teljes 
népességére nézve. Látható, hogy a csúcsszezon adott napján a városok többsége erősen veszélyeztetettnek tekinthető, 
vagyis általánosan elmondható, hogy viszonylagosan sok ember nagy pollenkoncentrációnak van kitéve.           
(OKI-AMO kimutatás, eredeti)          (8. ábra) 
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ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI HELYZETKÉP: 

A PARLAGFŰRE ÉRZÉKENY BETEGEK LAKOSSÁGI ARÁNYA 1. 
 

9. ábrasor    
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Az OKI 1996 és 2002 közötti kérdőíves felmérései szerint a 8-9 éves gyerekek között az alábbiak szerint alakult 
az asztmával, illetve légúti allergiával küzdő gyerekek aránya (Rudnai P. et al.)     
                          (9. ábrasor) 
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ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI HELYZETKÉP: 

A PARLAGFŰRE ÉRZÉKENY BETEGEK LAKOSSÁGI ARÁNYA 2. 
 

 
10. ábrasor    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rhinitis allergica és Asthma bronchiale előfordulási gyakorisága a lakosságban (prevalencia), illetve az újonnan 
keletkező esetek gyakorisága (incidencia) az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet  
regisztrált betegadatai alapján Magyarországon, 1995-2009 között     (10. ábrasor) 
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ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI HELYZETKÉP: 

A PARLAGFŰRE ÉRZÉKENY BETEGEK LAKOSSÁGI ARÁNYA 3. 
 

 
11. ábrasor   
 

           Asztmás és allergiás tünetek prevalenciája gyermekeknél Magyarországon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asztmás (felső ábra) és allergiás (alsó ábra) tünetek prevalenciája 8-9 éves tanulóknál az OGYELF felmérése alapján 
(Rudnai-Virágh-Varró: ENHIS2-értékelés 2005., http://www.oki.antsz.hu/enhis/National%20FS_RPG3AirE1_Hun.pdf) 
                        (11. ábrasor) 
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A PROBLÉMAKÖR FŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI: 

A PARLAGFŰHELYZETÉRT TÁGABB ÉRTELEMBEN FELELŐS OKOK 
ÉS A FŐBB LEHETSÉGES KIMENETEK ÉS KIHATÁSOK  

 
 

12. ábra   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A „parlagfűhelyzetért” tágabb értelemben felelősségre vonható lehetséges okok és veszélyek, illetve kihatások – 
Mányoki Gergely, OKI-AMO, eredeti                      (12. ábra) 
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A PARLAGFŰ PROBLÉMAKÖR MEGOLDÁSÁRA TETT JAVASLAT: 

KOMPLEX MONITOROZÁSRA ÉS KUTATÁS-TÁMOGATÁSRA ÉPÜLŐ  
KÖZPONTILAG KOORDINÁLT ÉS ÖSSZESZERVEZETT  

FELÜGYELETI, ÉRTÉKELÉSI ÉS SZABÁLYOZÁSI RENDSZER 
ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, ILLETVE  

FŐ ADATÁRAMLÁSI CSATORNÁI ÉS SZABÁLYOZÁSI VONALAI  
 

 
13. ábra   

 

 
 
 
Komplex felügyeleti és szabályozási rendszerre és lehetséges szervezeti felépítésére tett javaslat a parlagfű elleni 
komplex és integrált védekezés részeként – Mányoki Gergely, OKI-AMO, eredeti             (13. ábra) 
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