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•Feladatok
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1.1. Felül kell vizsgálni a lakosságot érő pollenterhelés csökkentése érdekében
a parlagfüves területek hatósági felderítési rendjét, és egyszerűbb,
hatékonyabb eljárási és szankcionálási rendszert kell kidolgozni. A
belterületi parlagfű-felderítéssel és a közérdekű védekezés elrendelésével
kapcsolatos feladatokat racionalizálni kell.
A távérzékeléses monitorozási módszereket a hatósági felderítési rendszerbe
kell illeszteni.
•

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
belső egyeztetése folyamatban van
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1.2. A megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkező
szakigazgatási szerveinek júliustól szeptemberig folyamatosan ellenőriznie
kell a külterületek parlagfű mentességét.
•
•
•
•

2012-ben az előző évhez képest kevesebb volt a parlagfűvel fertőzött terület
(időjárás, jogkövetés)
ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentései alapján a parlagfű
pollenkoncentráció 2012.évben az előző évhez képest alacsonyabb volt
2012. évben országos átlagban a III. (100-199 db/m3) – IV. (200-499 db/m3)
fokú riasztás volt jellemző a pollencsúcs időszakára
Eljárások folyamatos figyelemmel kísérése (PIR)
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Parlagfű felderítési hatósági eljárások
Külterületen:
• 4,1 millió ha ellenőrzött mezőgazdasági terület
• 2599 esetben, összesen 4550 hektár felderített parlagfűvel fertőzött folt
• 2326 esetben, összesen 2114 hektáron elrendelt közérdekű védekezés
• 2118 esetben, összesen 101 170 293 Ft összegben kiszabott növényvédelmi
bírság
• 1630 esetben, összesen 14 312 478 forint összegben közérdekű védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségek fizetéséről hozott rendelkezés
Belterületen:
• 168 esetben, összesen 260 310 m2 felderített parlagfűvel fertőzött terület
• 7 321 000 Ft értékben kiszabott növényvédelmi bírság
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1.3. A lakossági bejelentések kezelésének automatizálása, a hatósági eljárás
transzparenciájának biztosítása érdekében meg kell vizsgálni külterületeken
a Lakossági Parlagfű Bejelentő Rendszer bevezetésének lehetőségét, a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet Agrár
célelőirányzatok 10. jogcímcsoportján a „Parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló
források felhasználásával.
•
•

A PBR kifejlesztése megtörtént, a rendszer elkészült és tesztüzemben
elérhető, tesztelése folyamatban van.
www.govcenter.hu/pbr
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1.4. Elengedhetetlen cél a parlagfű pollenterhelés monitorozása és ennek
érdekében az ÁNTSZ Aerobiológia Hálózat működtetése. Erre való
tekintettel
a) fenn kell tartani és fejleszteni kell a pollenmonitorozó hálózatot,
b) fenn kell tartani, illetve javítani kell a polleninformációs szolgáltatást.
1.5. A fertőzött, pollenadó területek méretének csökkentése érdekében, a
közfoglalkozásban rendelkezésre álló források bevonásával, az állami és
önkormányzati tulajdonban álló területeken meg kell szervezni a
vagyonkezelőkkel együttműködve a folyamatos parlagfű mentesítést. Meg
kell vizsgálni az elítéltek foglalkoztatásának lehetőséget a fertőzött területek
mentesítése tekintetében. A közterületek parlagfű/gyommentességét végző
alkalmazottaknak munka és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell
átesniük, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése mellett.
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1.6. Kiemelt cél a mezőgazdasági, fõ pollenadó területek parlagfű mentesítése.
Ennek érdekében:
a) a szakmaközi szervezetek aktív bevonásával növénytermesztési,
technológiai, parlagfű mentesítési és prevenciós ismereteket kell átadni a
gazdálkodóknak
•

•
•

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara képzéseket
szervezett, tananyagot és 4 000 példányban szórólapot készített. A tananyag
„Kockázatelemzésen alapuló védekezési lehetőségek a parlagfű ellen”
címen elérhető a www.magyarnovenyorvos.hu honlapon
Sziget Fesztivál „Civil Sziget”
„Életet a környezetnek, életet az embernek!” nemzetközi környezetvédelmi
program
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b) fejleszteni kell a hatósági felderítési és szankcionálási eljárást előre
bejelentett, kommunikált légi felderítés alkalmazásával, az érintett megyei
kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervei
számára rendelkezésre álló 2011. évi előirányzatból származó,
kötelezettségvállalással terhelt maradvány forrás felhasználásával,
c) meg kell vizsgálni a kötelező növényorvos szakirányító alkalmazásának
lehetőségét adott területnagyságot meghaladó gazdálkodók esetén
• növényorvos szakirányító alkalmazása művelési áganként meghatározott
területnagysághoz, vagy a gazdaság jövedelemtermelő képességéhez
(EUME - Európai Méretegység) kötve
• szakszerűen és megfelelő időben végrehajtott, okszerű növényvédelmi
kezelések
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1.7. A parlagfű mentesítés kérdését be kell építeni a Nemzeti Alaptantervbe. A
kerettantervek természettudományos fejezeteiben kiemelten kell foglalkozni
a parlagfű felismerésével, biológiájával és az ellene való védekezés
fontosságával. Be kell építeni a nevelési és oktatási tananyagba az
egészségnevelés terén kiemelt szerepet játszó, az allergiát okozó növényzet
elleni hatékony védekezéssel, prevencióval kapcsolatos alapismereteket.
•
•

A feladat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet megjelenésével teljesült
A parlagfűvel kapcsolatos ismeretek mind a Nemzeti alaptantervbe, mind az
annak alapján elkészült kerettantervekbe beépültek.
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1.8. Információt kell gyűjteni és tájékoztató kampányokat kell szervezni az
allergiás betegségekről, a megelőzés módszereiről és az allergia megfelelő
kezelésének lehetőségeiről.
•Az elrendelt adatgyűjtés határideje rövid volt, a háziorvosok a jelentést
elkészítették, de több helyen értelmezési hiba miatt alul jelentés történt (a J30
gyűjtő diagnózis alá tartozó három számmal jelölt részdiagnózisok nem
kerültek jelentésre.)
•A jelentés nem teljes körű, ezért egy részletesebb adatgyűjtés 2013. évben
megismétlésre kerül
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2. Parlagfű mentesítés a vasúti területek, közutak, autópályák, gyorsforgalmi
utak mentén
MÁV Zrt.
• Gyomirtásra vasúti nyílvonalon és átmenő szakaszon 8 549 vágány km
hosszan, egyéb kapcsolódó területen 4658 km hosszan került sor
• Kaszálási feladatokra, zöldterület karbantartási munkákra 3133 hektár
területen került sor
GYSEV Zrt.
• Kaszálást 562 hektár területen végeztettek
• Növényvédő szeres gyommentesítésre 43 hektár kitevő területen került sor
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Közútkezelő
• Totális és szelektív gyomirtás 1 641,5 hektár nagyságú területen
• Gépi kaszálás 23 725 hektár, kézi kaszálás 171,3 hektár területen történt
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
• Az úttest korona-élén belüli kaszálásra 1 003 hektár területen, míg a koronaélen kívüli kaszálásra 4 762 hektár területeken került sor
• Totális gyomirtást 236,5 hektár területen, szelektív növényvédő szeres
védekezést 45,6 hektár területen végeztettek
Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
• Parlagfű és gyommentesítés 25 hektár területen történt
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• Kézi és gépi kaszálásra 110 hektár területen került sor
• Növényvédő szeres nyommentesítésre 1, 6 hektár területen került sor
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Köszönöm a figyelmet!
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