TÁJÉKOZTATÁS
a
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA
részére
az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2011. évben megtett és a 2012. évre
tervezett parlagfű ellenes intézkedéseiről

A pollenallergiások és asztmával küszködők száma évről-évre növekszik, a parlagfűallergia néhány évtized alatt hazánk népbetegségévé vált. Többek között a magas légköri
allergén terhelés következménye, hogy Magyarországon az allergiás szénanáthában
szenvedők száma 12 év alatt a kilencszeresére nőtt. A parlagfű pollenje a legjelentősebb
légköri biológiai allergén, felmérések szerint az allergiás betegek több mint 50%-a parlagfű
érzékeny. A problémát azon tényező is súlyosbítja, hogy a poliszenzitizáltság (poliallergia)
kockázata nagyobb a parlagfűre allergiások esetén, mint azoknál, akik más allergénekre (pl.:
fűfélékre) allergiásak, vagyis a legnagyobb esélye egy parlagfűre már allergiássá vált
egyénnek van arra, hogy a többi potenciális allergénre is érzékennyé válik.
2011. évben, a Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálásában, az érintett tárcák –
köztük az egészségügyért felelős minisztérium – bevonásával megalakult az Allergia-Parlagfű
Kerekasztal, amely munkacsoportjaival és a Növényorvosi Kamarával konzultálva alkotta
meg a parlagfű elleni védekezés tervét.
A

dokumentum

egyebek

mellett

a

közterületek

teljes

parlagfű

mentesítését,

a

pollenterhelésre vonatkozó adatszolgáltatás és riasztási rendszer hatékonyabbá tételét
(I.), illetve a környezettudatosságra nevelést (II.) tűzi ki célul.
Hosszú társadalmi egyeztetés után, a gyomnövény visszaszorítását célzó kormányzati terv
megvalósítására – tervek szerint - 2012. évben kerül elfogadásra Magyarország Parlagfű
Elleni Védekezési Stratégiája, valamint a végrehajtását szolgáló nemzeti cselekvési terv, az
Ujvárosi Program.
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I. A pollenterhelésre vonatkozó adatszolgáltatás és riasztási rendszer hatékonyabbá
tétele
A pollenterhelésre vonatkozó probléma eredetét és kimeneteit tekintve is igen
összetett, tér- és időbeli eloszlását kiemelt fontosságú ismerni és követni, illetve több
tényezővel együtt elemezni, az összefüggéseket feltárni. Erre a célra kiemelten alkalmas az
aerobiológiai monitorozás objektív módszerekkel történő adatgyűjtése és több éves adatsorai,
aminek oka elsősorban az, hogy közvetlen összefüggés feltételezhető a légtér pollentartalmára
és a lakossági pollenexpozícióra vonatkozó aerobiológiai adatok és a lakosság
veszélyeztetettsége, az allergiások száma között, ahogyan egyúttal a parlagfű elterjedése,
tömegessége és fenológiája között is.
Az aerobiológiai monitorozás a probléma feltárásában és a helyzet minősítésében, továbbá a
védekezésben, megelőzésben és a felkészülésben is kulcsfontosságú, mind egészségvédelmi –
egészségpolitikai és biológiai – mind gazdaságpolitikai oldalon. Mindez azonban nem
elégséges, szükség van a távérzékeléssel és a terepmunkával gyűjtött, parlagfűre vonatkozó
adatokra is. Ezek ismeretében összefüggések mutathatók ki, amelyek által az aerobiológiai
adatok már visszamenően is jól értékelhetővé válnak, így segítve hatékony stratégiák
megszületését és rendszerek kiépítését.
Aerobiológiai Hálózat
A folyamatos aerobiológiai adatgyűjtést az országos lefedettségű Aerobiológiai Hálózat
csapdaállomásai biztosítják, ahol részben az adatok feldolgozása is megtörténik. Az
adatfeldolgozás lényegi részét a hivatalos (pollenre és gombaspórára vonatkozó) aerobiológiai
jelentés kiadásáért is felelős, az Országos Környezetegészségügyi Intézet (továbbiakban:
OKI) alá tartozó Aerobiológiai Monitorozási Osztály végzi (továbbiakban: OKI-AMO),
szakmai kapcsolatban az OKI más osztályaival és egyéb szolgálatokkal (Országos
Meteorológia Szolgálat, Földhivatalok, Növényvédelmi Kutatóintézet). Az OKI-AMO
kérések, megállapodások szerint rendszeresen szolgáltat aerobiológiai adatokat pl.: az OMSZ,
FÖMI, vagy a Földhivatalok számára.
Az országos parlagfűmentesítési stratégia összehangolt, hatékony működése érdekében, annak
tervezéséhez,

szervezéséhez,

hatásmonitorozásához,

-

megállapodás

és

források

függvényében, megfelelően előállított és elemzett formában - rendelkezésre állnak a
szükséges információk.

2

Kölcsönös adatmegosztással megvalósíthatóvá válhat egy olyan rendszerszerű értékelés és
helyzetelemzés, amely mind a parlagfű visszaszorítását, mind a levegőminőség és az
egészségügyi helyzet javulását eredményezné, miközben a prevenciós és adaptációs
magasabb szintű lakossági, illetve betegtájékoztatási cél is megvalósul.
Kormányzati koordinációval és finanszírozással, a hivatalos szolgáltatók szakmai szinteken
történő bevonásával és a kölcsönös adatmegosztás és adatfeldolgozás támogatásával az
eddigieknél magasabb szinten valósulhat meg a „parlagfű helyzet” országos értékelési
rendszere. Mindez segíti a valós helyzet elemezhetőségének növekedését, a parlagfű
visszaszorításának hatékonyabbá válását, a levegőminőség és az egészségügyi helyzet
javulását, illetve a megfelelő kommunikáció kiépítését. Kiemelendő, hogy ezúton a lakossági,
illetve betegtájékoztatási célok is jobban megalapozott prevenciós és adaptációs szinteken
valósulhatnak meg.
Az ÁNTSZ Aerobiológiai hálózata 2011. évi tevékenysége
2011. évben az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata (továbbiakban: Hálózat) 18 monitorozó
állomáson gyűjtötte, elemezte és értékelte heti rendszerességgel a légköri allergénekre
vonatkozó adatokat. Bár 2011. évben telepítésre került egy csapda Székesfehérvárott, a
rendszeres működtetést nem tudták biztosítani, így az állomás adatai még nem kerültek be a
jelentésbe.
Lakossági tájékoztatás
A polleninformációs szolgáltatás az oki.antsz.hu honlapon 2011. évi szezon alatt is
folyamatosan működött. A jelentés megjelent www.antsz.hu honlapon, továbbá a facebook-on
is (facebook.com/tisztiorvos).
A Hálózat 2011. évben is szolgáltatott részletes pollenadatokat az Európai Allergia Hálózat
számára (továbbiakban:EAN), illetve a magyar adatok olvashatók a www.polleninfo.org
honlapon is. 2010. évben megkezdett kutatásaik alapján - a honlapon - sikeres volt az egyes
növények várható virágzásának előrejelzése.
A heti pollenjelentésen kívül Budapesten és néhány vidéki városban naponta értékelték a
pollenkoncentrációt és a friss információt aznap közzétételre került.
A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (továbbiakban: PPRR), amelyet az OKI-AMO
fejlesztett ki az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának hivatalos adatainak felhasználásával
működik; az interneten aktivált és a parlagfűszezon alatt heti frissítésben érhető el
(oki.antsz.hu>> „váltás parlagfű riasztásra”). A PPRR rendszer a tájékoztatás és egyúttal a
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riasztás célját is szolgálja és egy hetes időintervallumokban számolja és adja meg az átlagos
napi pollenkoncentrációt. A PPRR keretében országos érvényességű, hat szintű riasztást
adtak ki a fokozat és a szín megnevezésével, izokoncentrációs térképeken ábrázolva. A PPRR
térképeit, illetve jelzéseit az OKI honlapján kívül többek között az országos tisztifőorvos
facebook oldalán is közölték. A PPRR színkódjaival nagyobb időtávok átfogására is lehetőség
van, továbbá annak megvizsgálására, hogy az átlagos napi pollenkoncentráció értékek az adott
időszak alatt milyen jellemző polleneloszlásról tájékoztatnak. Ahogyan a hetente megjelenő
riasztások esetén is igaz azonban, hogy a színekkel érzékeltetett riasztási szintek országos
eloszlása az adott hét átlagos értékeiről ad információt, úgy ez hatványozottan igaz a nagyobb
időszakok átlagolásánál. Ha tehát a magasabb riasztási szintek nem is jelennek meg ilyenkor,
az egyes napokon akár az „extrém magas koncentrációt” jelentő legmagasabb riasztási szintek
is érvényesek lehettek a megadott időszak alatt (ahogy ez igaz volt 2011. évben is).
Parlagfű esetében - az éves összpollenszám- és maximum értékek, illetve a szezonlefutás a
PPRR színkódjait használó, a PPRR egy heténél nagyobb időintervallumot átfogó térkép
tartalmának egybevetése alapján - a 2011. éves szezon időszakára vonatkozólag az augusztusszeptemberi hónap alatt a magaslégtéri parlagfűpollen koncentrációeloszlás az ország
jelentősebb hányadán 100-199 db pollen/m3/ napi átlagkoncentráció volt jellemző. Ez azt
jelenti, hogy a nemzetközileg is „nagyon magasnak” számító parlagfű pollenkoncentráció
átlagértékben is jellemzi a hazai szezont, két teljes hónapon keresztül, az ország
túlnyomó részén. Ez alól elsősorban az északi, illetve nyugati, jellemzően csapadékban
gazdagabb térségek kivételek, ahol azonban szintén nem csökken az átlagos terhelés a
magasnál alább (1. ábra).
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1. ábra: A légtér parlagfű pollen tartalmának becsült országos eloszlása, a 2011. augusztusszeptemberi szezon időszakára vonatkoztatott átlagos napi koncentrációértékek alapján
(átlagos főszezon nap), a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer szín- és riasztási kódjait, illetve
térképes megjelenítését használva

2. ábra: A légtéri parlagfű pollen koncentráció heti országos átlagainak lefutása 2010-es és
2011-es szezonokban, a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer riasztási színkódjainak fényében
A 2011. éves szezon lefutása hasonlóságokat is mutat a megelőző évivel, de kisebb eltérések
is mutatkoznak; a riasztási szintek szempontjából azonban elmondható, hogy az országos heti
átlagok tekintetében, a parlagfű pollenkoncentrációja 2010. évben és 2011. évben is négy
héten keresztül volt III-as fokozatú riasztási szint felett, amely már az egészségre ártalmas, a
szervezetet jelentősen megterhelő pollentartalomról tájékoztat. Ezt egy-egy területnek egyegy napon mért 1000 db/m3 feletti értéke is adja, illetve az 500 db/m3 feletti értékek
megjelenései, már több helyen, több napon is! A 34. hét jelentette a csúcsidőszakot, amely
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héten két régióban fekete riasztás lépett érvénybe, azaz az átlagos napi parlagfű
pollenkoncentráció értéke ekkor elérte, illetve átlépte az 500 db/m3-t (4. ábra)

3. ábra: A légtér parlagfű pollen tartalmának becsült országos eloszlása a 2011-es parlagfű
szezon heteiben, a hetekre vonatkoztatott napi átlagok megadásával, a Parlagfű Pollen
Riasztási Rendszer jelentésekben kiadott heti riasztási térképeinek felhasználásával.

;
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fekete
riasztásjelzés

4. Ábra: A 34. heti csúcsidőszak alatt kiadott térkép és riasztási kód

Az OKI-AMO 2011. évi tevékenységét érintő fejlesztések, kiemelten a parlagfűszezonra
vonatkozóan:
‐

plusz egy csapdaállomás létesítése az Aerobiológiai Hálózat részeként;

‐

plusz állomások feldolgozásának (mintakészítés, leolvasás, digitális adatrögzítés)
átvállalása;
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‐

részleges szervezeti átszervezés és hálózat-koordináció;

‐

új időszakos leolvasók alkalmazása;

‐

kutatást és lakossági tájékoztatást, továbbá lakossági pollenkoncentrációval kapcsolt
pollenallergológiai felmérés előkészítését szolgáló tevékenységek támogatása;

‐

adatbázis-építés;

‐

napi pollenjelentés megvalósulása, új megoldásokkal, online fejlesztésekkel, napi
frissítéssel /OKI/;

‐

térinformatikai szoftver-fejlesztés: a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR)
létrehozása, automatizációjának megkezdése, beüzemeltetése és működtetése;

‐

parlagfű jelentés megvalósulása;

‐

szezonkezdet-előrejelzés fejlesztésére irányuló kutatásfejlesztés;

‐

az új jelentés-tartalmakhoz köthető online-fejlesztések kivitelezése;

‐

lakossági parlagfű pollenexpozíció-meghatározás kutatásfejlesztése;

‐

megye- és regionális léptékű adatfeldolgozás és online demonstráció kidolgozása új
webes felületen /a UNIPHE program keretében/;

‐

parlagfűre allergiások kérdőíves felmérésének kidolgozása, illetve első tesztelése
/Sziget fesztivál/;

‐

széleskörű kormányzati – lakossági tájékoztató anyag megírása és online elérhetővé
tétele a parlagfű helyzetről és a lakosság kitettségéről kiválasztott irodalmak alapján
/http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/altalanos%20jelentes_parlagfu_helyzet_OKI
0502.pdf/.

Aerobiológia és Klímaváltozás
A WHO/ECEH Bonni Irodájával együttműködve 2010. évben kialakított, a klímaváltozás
hatásait nyomon követhető indikátorokat tovább fejlesztették az EC DG Sanco által
támogatott UNIPHE program keretében. Az említett összefüggések vizsgálatára négy
indikátort választottak ki: éger, nyír, fűfélék és parlagfű. A klímaindikátorok a
szezonkezdetet, - véget, szezonhosszt, éves összpollenterhelést és a populációval súlyozott
pollenterhelést mutatják be, amely adatok és elemzések a program honlapján érhetők el, 2012.
évben részben magyar nyelven is (http://data.uniphe.eu).
Az év folyamán zárult az EUPOL elnevezésű COST Program (ES0603), amelynek célja az
allergén pollent termelő növények egészségi hatásának, elterjedésének, pollenszórásának és
termelésének vizsgálata. A program keretében elindult a parlagfű allergiás betegek napi
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tüneteinek naplózása önkéntes részvétel alapján. A kérdőív magyar nyelvre történő fordítása
megtörtént. Tervek szerint 2012. évben itthon is elkezdődik az adatgyűjtés. A kérdőívről és a
már folyó felmérésről bővebb információ a www.polleninfo.org honlapon található.
A

Vidékfejlesztési

Minisztérium

-

költségvetési

fejezetek

közötti

előirányzat-

átcsoportosítással 2011. évben - 12.000.000 Ft forrást biztosított az OKI részére a légköri
pollenkoncentrációs adatok nyomon követésével és a Aerobiológiai Hálózat működtetésével
kapcsolatos feladatokra.
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2012. évi feladatok
Hosszú társadalmi egyeztetés után, a gyomnövény visszaszorítását célzó kormányzati terv
megvalósítására – tervek szerint - 2012. évben kerül elfogadásra Magyarország Parlagfű
Elleni Védekezési Stratégiája, valamint a végrehajtását szolgáló nemzeti cselekvési terv, az
Ujvárosi Program.
I. A pollenterhelésre vonatkozó adatszolgáltatás és riasztási rendszer hatékonyabbá
tétele
Az ÁNTSZ Aerobiológiai hálózata 2012. évi tevékenysége:
1.

az

Aerobiológiai

Hálózat

Megyei

Szakigazgatási

Szervekben

tevékenykedő

munkatársainak szakmai felügyelete, továbbképzése: két szakmai értekezlet (szezon-nyitó és
záró) megszervezése a Hálózat munkatársai számára (január, november);
2.

az Aerobiológiai Hálózat munkatársainak minőségbiztosítása és ellenőrzése;

3.

az Aerobiológiai Hálózat működésének zavartalan fenntartása, karbantartása, a

csapdák műszaki állapotának felülvizsgálata, javíttatások elvégzése;
4.

a pollenjelentések elkészítése, közzététele:
A pollenjelentések közreadásának meggyorsítása érdekében a parlagfű szezon alatt
(július 15-október 31. között):
•

A levegőmintákat tartalmazó dobok keddi napon való felszállíttatása futárszolgálat
igénybevételével a következő állomásokról: Szombathely, Tatabánya, Székesfehérvár,
Mosdós, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba, Szeged, illetve
helyi leolvasói szabadságolás idején Eger.

•

A szerdai napra való jelentés elkészítése biztosítására nevezett városok egész heti,
illetve az OKI épületén elhelyezett budapesti mérőállomás keddi mintáinak leolvasása
keddenként.

•

A parlagfű pollenhelyzet heti jelentésének elkészítése és közzététele az OKI honlapján
(http://oki.antsz.hu) minden hét szerdai napján, amely tartalmazza a heti
átlagkoncentráció alapján elkészített riasztási térképet is.

5.

a napi parlagfű pollenkoncentráció adatainak eljuttatása a Vidékfejlesztési

Minisztériumba, Megyei Kormányhivatalokba (Népegészségügyi Szakigazgatási Szervekhez,
Földhivatalok, stb.);
6.

a parlagfű pollenszezon szakmai értékelése.
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II. Környezettudatosságra nevelés, társadalmi tudatformálás
A parlagfű problémakör alapvető ismerete különösen fontos, hiszen Magyarországon
közel 2 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A hosszútávú cél megvalósításához,
a parlagfű drasztikus mértékű visszaszorításához elengedhetetlen a folyamatos társadalmi
tudatformálás, amelynek alapja, hogy a parlagfű-problémával a diákok minél fiatalabb korban
találkozzanak.
II/A.

Ennek érdekében szükséges a parlagfű mentesítés kérdésének beépítése az

alaptantervbe az oktatás valamennyi szintjén - az óvodától a felsőoktatásig -, kötelező
jelleggel, környezet/biológia órán kiemelten foglalkozni a parlagfű felismerésével,
biológiájával és az ellene való védekezés fontosságával.
Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság „egészséget minden tantárgyba” átfogó szemléletű
kezdeményezését (amelynek része lesz a parlagfűvel kapcsolatos egészség ismeretek átadása
is) az Oktatásért Felelős Államtitkárság támogatja. Már megindultak az egyeztetések az
egészség szemlélet/egészség műveltség tantárgyakban történő megjelenítésére. Végrehajtása
előre láthatóan a TÁMOP 6.1.1. Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek
kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára Európai Uniós
projekt keretében valósul meg, amelyben:
1.) az alap-, közép- és felsőfokú iskolarendszerben intézményesült formában megtörténik
az egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása;
2.) a felsőoktatás egyes kulcsfontosságú képzéseibe integráltan megjelennek az
egészséggel kapcsolatos alapvető ismeretek, az ott végző hallgatók képessé válnak az
egészség szempontjait és érdekeit mérlegelni mindennapi munkájuk során.
II./B

Az Új Széchenyi Terv keretében 2012. január 27-én megjelent az

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben”
(TÁMOP-6.1.2/11/3) című pályázati felhívás.
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és
speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált
fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény
kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.
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A

projekt

eredményeként

hatékony,

egészségfejlesztéshez

szükséges

követelményeknek megfelelő, a partneri együttműködésekben rugalmas, korszerű
szemléletmódot érvényesítő szervezetek hálózata jön létre.
A tervezett fejlesztések egy országos egészségfejlesztési kapacitásbővítés keretében az
egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre,
amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként
működnek az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás (önálló és fekvőbeteg
szakellátáshoz integrált) és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek
között.

Az

egészségfejlesztési

irodák

–

közvetlen

kapcsolatot

kialakítva

az

egészségfejlesztési programok célcsoportjaival – oly módon javítják az egészségügyi
ellátórendszer prevenciós tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg
szakrendelésről vagy fekvőbeteg szakellátást követően az egészségfejlesztési irodákba
irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból életmódváltást
kezdeményezőket kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be és követik
a programokban való részvételüket.
II./C

Az Új Széchenyi Terv keretében előkészítés alatt álló TÁMOP- 3.1.4-12/1

Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívás
A konstrukció célja, hogy a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési
rendszer kialakítását támogassa, elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás
elterjesztését, valamint az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának, javítását.
Részcélok
az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
a köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatok szakmai támogatása,
a pedagógusok szakmai fejlődését elősegítő szaktárgyi tanártovábbképzések
megvalósulása,
a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai
nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és
egészségfejlesztésének érdekében,
a környezetfejlesztést megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat
kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
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digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, a digitális
írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása, elősegítve az
iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését
valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.
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