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A KONCEPCIÓ IRÁNYADÓ 10 PONTJA: 
AZ ALLERGIA ÉS PARLAGFŰ KEREKASZTAL SZAKMAI AJÁNLÁSA A STRATÉGIÁHOZ 

 
- MELYEK A FŐ PROBLÉMÁK ÉS MILYEN ALAPVETŐ CÉLOKAT JELÖLNEK EZEK KI NEKÜNK? - 

 
 

Nincs megfelelő tudásunk a „parlagfűprobléma” mértékéről (pl. a parlagfűre allergiások 
számáról) és azon ok-okozati összefüggésekről, amelyek bizonyítottan lehetnének e 
környezet- és népegészségügyi, társadalmi, ökológiai, agrárgazdasági és politikai jelentőségű 
probléma felszámolásának kulcstényezői. Ezek feltárása és forintosítása alapvető szükséglete 
annak, hogy mérlegelni tudjuk a probléma megoldására tett rövidtávú ráfordítások 
szükségességét a hosszútávon való megtérüléssel, pl. a további éves, számítás szerinti deficit 
mértékével szemben. 
 
Nincsen egy olyan intézményi - szakértői rendszer, amely egymással szoros 
együttműködésben végezheti tudományos, illetve lakossági tájékoztatást célzó feltáró - 
elemző - megoldáskereső munkáját, egy laza központi koordináció segítségével 
összehangoltan és ez által a működési költség-kompenzációt éves szintű biztosításával. 
Szükség van egy olyan, állami intézmények, szolgálatok, hivatalok munkatársaiból 
szerveződő szakmai prémiumra, szoros együttműködésben álló szakértői hálózatra, amely 
más „külső” adatbázisokat is felhasználva egy egységesített, komplex adatgyűjtő - adatelemző 
rendszerben foglalkozik a problémával és megoldhatóságával.  
 
Nincsen egy olyan komplex látásmóddal rendelkező szakértői anyag, amely összesíti, 
revízionálja az eddig elkészülteket, s a parlagfű elleni integrált védekezés alatt a fenntartható 
táj- és földhasználatba és agrárgazdálkodásba illeszthető passzív védekezési módokat is 
beleérti, s azt számos tudományterület figyelembevételével, illetve bevonásával kívánja 
megteremteni. Szükség van az ilyen anyagok összegyűjtésére és kritikai revíziójuk által 
minden pozitívumuk átvételére az új stratégiához és cselekvési tervhez. 
 
Agrárgazdálkodásunk intenzív, sok a leromlott állapotú termőföld, sok a nem megfelelően 
kezelt és felhagyott, a parlagfű és egyéb özöngyomok terjedésének megfelelő terület. 
Agrártámogatási rendszerünk nem hat ösztönzőleg a hosszútávon fenntartható, s ezzel a 
parlagfű visszaszorítása irányába is mutató táj- és mezőgazdálkodásra. Paradigmaváltás 
szükséges, így a parlagfű számára kedvező, ugyanakkor a mezőgazdálkodás számára 
kedvezőtlen agrárélőhelyek, illetve termőhelyi hatások mérséklésére, vagy a parlagfű 
növekedésének általában kedvező művelési formák részbeni lecserélésére, továbbá a parlagfű 
visszaszorítása érdekében tett közvetlen lépések megtételére:  

- pl. a kötött és savanyú talajok kedvezőtlen tulajdonságainak és ezek kiterjedésének 
csökkentése (így pl. a műtrágyázás csökkentésére, vagy a meszezésre ösztönzéssel). 

- pl. egyes kapás és kalászos monokultúrák visszaszorítása alternatív vetésszerkezetek, 
termények bevezetésével, közbeiktatásával (így pl. a napraforgósok csökkentése). 

- pl. a parlagfű gyommagkészlet csökkentése, fokozatos felszámolása. 
 
A jelenlegi jogszabályi rendszer több helyen szorul pontosításra, kiegészítésre, vagy 
módosításra, elsősorban a támogatási és a felügyeleti, illetve hatósági eljárási rendszerre 
vonatkozólag, továbbá betartathatóságát is szükséges megerősíteni, erélyét növelni. 
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Nincsen olyan föld-, illetve parcella-nyilvántartási rendszer, amely megfelelően pontos, 
illetve alkalmas lenne arra, hogy a határzónák, mezsgyék állapota is nyomon követhető 
legyen, felügyeleti rendszer részét képezhesse, illetve parlagfüves állapotának és gazdálkodói, 
illetve tulajdonosi hátterének története nyilvánosan visszakövethető legyen. Egy ilyen 
fejlesztés alapvető fontosságú mind a hatósági eljárási rend megfelelő hatékonysággal történő 
foganatosításához, mind az állapotváltozás nyomon követéséhez, mind a többfeddvényes 
elemző értékelésekhez. 
 
Visszafejlődött az a legfőbb, nemzetközileg alkalmazott felügyeleti rendszer, amely a 
problémát objektív módon  képes nyomon követni, alkalmas az országos program 
hatásmonitoringjára, illetve deduktív és induktív értékelhetőségű közvetlen 
információtartalommal bír: a hazai aerobiológiai monitorozásban rejlő lehetőségek jelenleg 
jelentős részben kihasználatlanok. Az Aerobiológiai Hálózat és központi koordináló szerve 
megerősítésük által, illetve a más állami intézmények, szolgálatok, stb. által működtetett 
monitorozási, adatszolgáltatási és felügyeleti rendszerekkel való együttműködésbe vonásával, 
a tudományos kutatásoknak, a lakossági tájékoztató munkának és a stratégiai tervezésnek - 
megvalósításnak egyaránt egyik alapvető pillérévé kell válnia. 
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A KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ MEGVALÓSÍTÁS IRÁNYADÓ 10 PONTJA 

AZ ALLERGIA ÉS PARLAGFŰ KEREKASZTAL SZAKMAI AJÁNLÁSA SZERINT 
 

- MIRE LENNE FONTOS ÉVES KERETET KÜLÖNÍTENI EL? - 
 
 

- I. 2012.: Kormánybiztos hivatalának létesítése és tevékenységének finanszírozása 
országos parlagfű-mentesítési program központi irányítására, stb. A stratégiai anyag 
elkészítésére, illetve az e szerinti program megvalósítására. 
 

- II. 2012-2013.: A jogrendszer megfelelő átalakítása (tulajdonosi felelősségvállalás, 
területalapú elbírálás, osztatlan közös tulajdon, stb.), a jogérvényesítési formák 
megerősítése. 
 

- III. 2012.: Parlagfű-mentesítő Szolgálat szervezése és kötelezővé tett bevezetése. 
 

- IV. 2012-2013.: Az agrártámogatási rendszer átalakítása, agrárgazdálkodási módok 
fokozatos „áthangolása”: 
- Részben a parlagfűmentességet biztosító, illetve parlagfűmentesítő gazdálkodás célja 
szerint, egyaránt passzív és aktív utak támogatásával: extenzív, környezetkímélő, 
alkalmazkodó és a természetes életteret védő gazdálkodási formákra (művelési ágakra, 
módszerekre, technológiákra, eszközökre, stb.) való áttérés ösztönzése, illetve ezek 
megtartásának biztosítása által (pl. monokultúrák leváltása vetésforgóval, 
táblarendszer mozaikosabbá tétele, alternatív kultúrák termesztése, műtrágya- és 
peszticidhasználat elhagyása, ill. csökkentése, organikus gazdálkodásra való áttérés, 
extenzív gyeppé alakítás és fenntartás, mezővédő erdősávok és fasorok létesítése, 
talajjavítás pl. melioratív meszezéssel, alternatív parlagfű elleni aktív védekezési 
módok, pl. a talaj parlagfű-magbankjának kimerítése ugaroltatásos mentesítéssel, stb.). 
Külön megemlítendők a már meglévő, megfelelő védekezési módok, amelyeknek 
helyes használata azonban még kevésbé elterjedt. Ezek megfelelő módon történő 
terjedésére szintén segítséggel kell lenni. 
- A parlagfüves táblák kivételének biztosítása által az azévi és következő évi 
támogatható területek, illetve gazdálkodók köréből. 

 
- V. 2012-2013.: A „parlagfűprobléma” éves, teljeskörű, finomléptékű 

problémafeltárása és elemzése három fő területen: parlagfűborítás, parlagfűpollen, 
allergiás helyzetkép, amely például a monitorozások folytatását, alapkutatásokat, vagy 
kockázatelemzéseket jelent. Az alkalmazott, kísérletes, célorientált kutatások továbbá 
a probléma okainak és összefüggéseinek és a megoldás lehetőségeinek feltárására, a 
hatékony stratégia metodikájának kidolgozására, tesztelésére alkalmasak. 

 
- 2012.: A parlagfűhöz kapcsolt allergiás, aerobiológiai és agrár-helyzet megoldásának 
kulcsa a jövőben az intézményi – szakértői rendszer összehangolása; szakmai 
szinteken történő intenzívebb és szorosabb állami intézményi együttműködés 
kiépítésének elősegítése és biztosítása az alábbi intézmények kiemelt bevonásával: pl. 
a Földhivatalok az útvonalterv kialakításában, a minisztériumok a 
forrásinvesztációban, az önkormányzatok a probléma súlyosságának felmérésében 
felhasználhatják az aktuális aerobiológiai, terepi és egyéb háttéradatok alapján 
elvégzett magasabb szintű helyzetértékeléseket. Elérhető pozitív hatások: a hatósági 
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munka hatékonyságának növelése, új, hatékonyabb, ösztönzésen alapuló támogatási 
rendszer és hatósági eljárási rend kiépítése érdekében. A különböző tudományos 
szempontok és célok szerint, illetve különböző célközönségek számára készített több 
szinten történő közös adatkiértékelésekhez egyrészt már meglévő országos 
adatbázisok felhasználására, továbbértékelésének támogatására, illetve újabbak 
képzésére, éves frissítésére is szükség van, pl. a következő intézetek 
közreműködésével: Földhivatalok adatai, FÖMI, OMSZ, Aerobiológiai Hálózat, 
MTA-ÖBKI (pl. MÉTA), Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (szántóföldi 
gyomtérképezés), önkormányzati felmérések, és egyéb országos felmérések integrált 
kiértékelései által. 

 
- 2012: Önkormányzati „parlagfű-mentesítési” cselekvési tervek kötelező érvénnyel 
történő elkészíttetése megadott séma szerint, egy adott agrár- és tájökológiai értékelési 
rendszer figyelembevételével; különös tekintettel a Fővárosra és kerületeire; a 
Földhivatali munkát és a terepi országos szakértői felvételezést megelőző, kiegészítő, 
illetve segítő tevékenység. 
 
- 2013.: Allergiás betegellátó és betegnyilvántartó hálózat megszervezése, felállítása, 
működtetése külön kiemelendő feladat. 

 
- Az Aerobiológiai Hálózat megerősítése (konkrét, részletezett példa): 
2012.: A Hálózat biztonságosabbá, hatékonyabbá és többfunkcióssá tétele (2. ütem) 

o 1 központi ökológus – aerobiológus és 1 meteorológus – aerobiológus 
kutatómunkahely létesítése (éves) 

o Plusz 2 központi leolvasó munkahely létesítése (éves) 
o Rekreációs területekre történő állomás-telepítés (egyszeri) 
o Meteorológiai állomások és adatközvetítők telepítése a csapdapontokhoz 

(egyszeri) 
o A rehabilitált és újonnan felállított állomáshelyek működtetési, dologi 

költségfinanszírozása (éves) 
2013.: Az Aerobiológiai Hálózat rehabilitációja és fejlesztése, illetve ekként való 
működtetése (3. ütem):  

o megyeszékhelyek állomásain 1-1 félmunkaidős leolvasó foglalkoztatása 
o Plusz 1 központi leolvasó munkahely létesítése 
o Plusz 1 félmunkaidős, tesztelő-ellenőrző leolvasó foglalkoztatása, nemzetközi 

minősítés megszerzéséhez kötve; a hálózat szakmai koordinációját is ellátva. 
o 1 félmunkaidős környezeti nevelési – képzési – oktatói – hálózati 

kommunikációval foglalkozó központi munkahely létesítése. 
 

- VI. 2012: A parlagfű problémakörével és a megoldási lehetőségekkel kapcsolatos 
komplex, többcsatornás tudásátadás megvalósítása: 

o Online elérhető, interaktív, széles szakértői bázisú és közvetlen szakértő-
elérhetőséget biztosító „Tudástár” létrehozása és dinamikus fenntartása 

o „Országjáró Tanfolyamok” és „Szakértői Fórumok” szervezése különböző 
célcsoportoknak (pl. „gazdatalálkozók”) 

o A közoktatásba való integráció megszervezése és ehhez szakértői háttér 
biztosítása 

o Egy szakértői és egyúttal lakossági, ill. betegtájékoztatást is szolgáló, széles 
körben elérhetővé tett, teljességre törekedő, három fő célcsoportnak íródó 3 
kötetes „Fehér Könyv” elkészítése: 

5 
 



Az Allergia és Parlagfű Kerekasztal javaslata a Vidékfejlesztési Minisztérium parlagfű elleni védekezés stratégiájához  
‐ munkaanyag a Fenntartható Fejlődés Bizottsága részére (2011. május 31. 10 órai ülés) 

 Gazdálkodók, földtulajdonosok, szakemberek, kutatók, egyetemi és 
középiskolai tanárok, hallgatók, stb. számára, kiemelve és részletezve 
az agráriumban alkalmazható védekezési eljárásokat, a kutatási 
eredmények közérthető, de szakmailag megalapozott összefoglalásával, 
stb. 

 Betegek, szülők, pedagógusok, környezeti nevelők, kertművelők, 
érdeklődők, középiskolai diákok, stb. számára, kiemelve és részletezve 
az egészségügyi hatásokat és az egészségügyi védekezés lehetőségeit, a 
kutatási eredmények közérthető, de szakmailag megalapozott 
összefoglalásával, stb. 

 Politikusok, önkormányzati képviselők, hatóságoknál dolgozók, a jogi 
szabályozás, nemzetközi direktívák, stb. iránt érdeklődők számára, 
kiemelten tárgyalva az integrált védekezés jogi hátterét és lehetőségeit. 

o Rövidített kivonatok füzetek formájában, a „Fehér Könyv” alapján: 
 Gazdálkodók, földtulajdonosok, kertművelők, illetve önkormányzatok 

részére a Parlagfűmentes Magyarország mihamarabbi elérése céljából, 
a mentességet biztosító és mentesítési eljárások, illetve hibalehetőségek 
tárgyalásával, az egyes térségek veszélyességi kockázat-besorolásával, 
stb.: legjobb praktikák/1. 

 Betegek, szülők, pedagógusok, környezeti nevelők, továbbá gyermekek 
számára, a betegség kialakulása és súlyos kifejeződése elleni 
óvintézkedésekről, egészségügyi védekezési eljárásokról: legjobb 
praktikák/2. 

 
- VII. 2012.: Civil szervezetek tevékenységének támogatására 
 
- VIII. 2012.: A hivatalos adatok és szakmai értékelések megjelenésének biztosítása, a 

média átgondolt bevonása által. 
 

- IX. 2012-2013.: A megfelelő kommunikáció a helyes felfogásra és eljárásra is 
ösztönzőleg hathat. Természeti tájaink és kultúrkörnyezetünk zöldfelületeiről ugyan 
tudjuk, hogy milyen kedvező hatással van a levegő tisztaságára, ugyanakkor nagyon 
keveset hallani arról, hogy a biológiai légszennyezőket (pl. parlagfű pollen) miként 
szűri meg, vagy ülepíti ki egy-egy erdős táj, mezővédő erdősáv, városi park, vagy 
vizes élőhely. Ez a tény fontos, támogatandó kutatási terület, a probléma 
kommunikációjának is nagy jelentőségű témája, ugyanakkor leginkább az 
allergológiai - aerobiológiai probléma megoldásának egyik kulcstényezője is. 
Önmagában is jó példa a problémakör komplexitására, ahogy arra is, hogy a tájjal (s 
benne pl. az erdőkkel) való megfelelő, természetközeli, fenntartható gazdálkodás által 
környezetünket és ez által egészségünket is védhetjük. Jelenlegi tudásunk is elegendő 
ahhoz, hogy meghatározzuk: mely tájgazdálkodási, vagy élőhely-hasznosítási formák 
által tudjuk a levegő parlagfű pollentartalmát csökkenteni; a passzív védekezési 
formák közül tehát a biológiai levegőminőség természetes úton történő védelme, 
javítása kiemelten érdemes arra, hogy támogatást élvezzen, illetve hogy erről és ennek 
hasznáról minél több ember, minél többet megtudjon.   

 
- X. Egyéb: A „Parlagfűmentes gazdaság 2012” pályázat meghirdetése és a támogatások 

odaítélése (ill. minden évben) 
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A RÖVIDTÁVÚ MEGVALÓSÍTÁS IRÁNYADÓ 10 PONTJA 
AZ ALLERGIA ÉS PARLAGFŰ KEREKASZTAL SZAKMAI AJÁNLÁSA SZERINT 

 
- MIRE LENNE FONTOS KÖLTENI AZ IDEI 1 MILLIÁRDOS KERETET? - 

 
 

- I. Kormánybiztos hivatalának létesítése és tevékenységének finanszírozása országos 
parlagfű-mentesítési program központi irányítására, nemzetközi együttműködés 
elősegítésére, hazai pályázati lehetőségek biztosítására, EU-támogatás megszerzésére. 
A hivatal stratégiai koncepciójának szakmai előkészítésére. 

 
- II. Egy hatékonyabb védekezésre és támogatási rendszerre lehetőséget adó jogi 

szabályozás bevezetésének előkészítése. Már 2011-ben is kiemelten foglalkozva 
például a következőkkel: 

o A kultúrnövény tőszáma és a parlagfű borítása, mint a közérdekű védekezés 
elrendelhetőségének számszerű kritériumai. Javaslatunk szerint a 
szabályozásban foglaltakat módosítani szükséges. 

o A mechanikus védekezés végrehajtásának határidejével, amely időpontnak 
ajánlásunk szerint szükséges a kitolása. 

 
- III. Egy hatékonyabb hatósági eljárási rend kidolgozásának megkezdése. 
 

- Pl. a Parlagfű-mentesítő Szolgálat megszervezésére és bevezetésére tesztelő jelleggel 
a mellékelt dokumentumban leírt feltételekkel; állami támogatás a szolgálat 
kötelékében szervezett közmunkák finanszírozására. 

 
- IV. Egy hatékonyabb, ösztönző támogatási rendszer kidolgozásának megkezdése. 

 
- V. A parlagfű elterjedtségét feltáró, vagy visszaszorításával foglalkozó kutatási témák, 

illetve gyakorlatok (pl. monitorozások, hatósági adatgyűjtések) támogatása, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

o a jelenlegi állapot országos felmérése, illetve ennek előkészítése, rendszerré 
szervezése a 2012-től való éves bevezethetőség céljával 

o új parlagfű-mentesítési technológiák kutatása, fejlesztése, bevezetése. 
 

- Az Aerobiológiai Hálózat megerősítésének előkészítésére, illetve ennek első lépései: 
az aerobiológiai monitorozás biztonságosabbá és hatékonyabbá tételére, magasabb 
minőségi szinten történő működtetésének biztosítására (1. ütem), alapvetően a jelenleg 
adott hálózati keretek között: 

o A jelenlegi központi állomány (leolvasók és asszisztencia) fenntartására, 
munkájának biztosítása kompenzációval 

o Működési / dologi (pl. javítási) költségtámogatás, teljesítendő minőség-
növelési és minőségbiztosítási feltételek mellett 

o A térképi ábrázolás és szezonkezdet-meghatározás első szintű fejlesztéseire. 
 

- Az Önkormányzatok felkészülésére arra, hogy bejárják földterületeiket és 
felülvizsgálják azok parlagfüvességét, továbbá a problémás eseteket jelentsék a 
Földhivatalnak (még nem kötelező érvénnyel). 
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- Továbbá önkormányzati „parlagfű-mentesítési” cselekvési tervek (még nem kötelez 
érvényű) elkészítésére egyéni metódus szerint; a legjobb díjazása a terv 
megvalósításának teljeskörű finanszírozásával. A 2012-ben bevezetésre kerülő 
cselekvési tervek elkészítéséhez szükséges irányelvek és döntési séma megalkotása. 
Egyeztetések a Főváros és a kerületek vezetésével, pl. a bevonható intézményi - 
szervezeti elemekről (pl. Főkert). 

 
- A Földhivatalok kapacitásának, felszereltségének és a rendelkezésére álló minőségi 
adatállománynak (pl. feldolgozott aerobiológiai adatok) bővítésére olyan szintre, hogy 
minden jelentős parlagfűvel fertőzött terület esetében képesek (és kötelesek) legyenek 
a terület és a tulajdonosok gyors azonosítására, a mentesítés kezdeményezésére olyan 
rövid ügyintézési idő alatt, hogy a pollenkibocsátás megakadályozható legyen. 
Beleértve a fejlesztésbe egy olyan térinformatikai adatgyűjtő-adatszolgáltató föld- és 
parcella-nyilvántartó rendszer kiépítésének megkezdését is, illetve az erre alkalmas, 
már létező rendszerek megvizsgálását és ezek szerint a szükséges fejlesztések 
megtervezését. (Ez a vonalas jellegű parlagfüves foltok pontos beazonosításra és az 
állapot nyomon követésére, visszamenőleg történő lekérdezésére is alkalmas.) 
 

- VI. Szakmai anyagok, illetve állásfoglalások elkészítésének támogatására. Például a 
„Tudástár” szakmai anyagának összegyűjtésére, szakértők meghívására, továbbá a 
célcsoportok szerint megrendezésre kerülő tanfolyamok, szakmai fórumok hivatalos 
anyagainak elkészítésére; a tudásátadás szervezeti kereteinek felállítására. 

 
- Ajánlások és szakértői állásfoglalások készítésére a szakszerű, gazdaságos, hatékony 
és környezetkímélő parlagfű-mentesítési eljárásokról és a parlagfűmentes 
gazdálkodásra való átállásról a mellékelt dokumentumban leírtak szerint; egyéb 
szakmai munkák (pl. munkaanyagok, stratégiai tervek revíziója) a „Tudástárhoz”, a 
„Fehér Könyv” előkészítéséhez és megírásához, a tanfolyam-anyagok elkészítéséhez, 
stb. 

 
- VII. Civil szervezetek tevékenységének támogatására (pl. Parlagfűmentes 

Magyarország Egyesület); pl. a parlagfüves területekre vonatkozó lakossági adatok 
begyűjtésére és a mentesítési intézkedések kezdeményezésére. 

 
- VIII. Megfelelő médiamegjelenésre, annak támogatása, hogy a hivatalos adatközlők 

(pl. állami intézetek) megfelelő formákban és mértékben legyenek képesek a 
szakmailag hiteles formában való megjelenésre. 

 
- IX. A belterületeken történő kis allergenitású fasorok telepítése, parkosítás, útmenti 

bokros szegélyek létesítése, illetve a külterületeken lévő utak menti és mezővédő 
fasorok, erdősávok létesítése, gondozása, továbbá az idős erdők felnevelése, a 
folyamatos erdőborításának biztosítása, a nagy területű tarvágások elhagyása olyan 
támogatási célterületek, amelyekre természetesen nem elsősorban ebből a keretből kell 
elkülöníteni, de jelzés értékkel mégis érdemesek lennének a támogatásra, idén is akár, 
például kisebb pályázatok kiírására. 

 
- X. Egyéb tevékenységekre, pl. a „Parlagfűmentes gazdaság 2012” pályázat 

megtervezése, a támogatás odaítéléséhez szükséges jogosultság kritérium-
rendszerének és a szorzótényezőknek kidolgozására. 
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AZ ALLERGIA ÉS PARLAGFŰ KEREKASZTAL TOVÁBBI CÉLJAI 
ÉS A SZAKMAPOLITIKAI HÁTTÉRINTÉZMÉNY-RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK LEHETSÉGES 

SZEREPLŐI 
ÉS STRUKTÚRÁJA 

 
- A KEREKASZTAL KONKRÉT SZEREPVÁLLALÁSÁBÓL…  - 

 
 

- 2011-2012. A jogszabályok áttekintése és szakmai javaslatok tétele és indoklása azok 
megváltoztatására nézve (pl. a kultúrnövény-tőszám, a parlagfűborítás, a kaszálási 
időpont, a terület-alapú büntetés, a tulajdonosi felelősségvállalás, stb. kapcsán) 

- 2011-2012. Vezető (koordináló, felelősségvállaló, szerkesztő) szerep az integrált 
szakmai anyag (3 kötetes „Fehér Könyv”) elkészítésében, az eddigi stratégiák kritikai 
áttekintésében és részbeni átvételében, a vonatkozó tudományterületek képviselőinek 
bevonásának megszervezésében (2011, 2012). 

- A 2011-es közmunkaprogramhoz (Önkéntesség Éve) szakértés szervezése, ill. szakmai 
ajánlás biztosítása. 

- Szerepvállalás az Integrált intézményi – szakértői rendszer megszervezésében 
(adatbázisok, szakértők, stb. ajánlása, meghívása meghallgatásra, stb.) 

 

9 
 



Az Allergia és Parlagfű Kerekasztal javaslata a Vidékfejlesztési Minisztérium parlagfű elleni védekezés stratégiájához  
‐ munkaanyag a Fenntartható Fejlődés Bizottsága részére (2011. május 31. 10 órai ülés) 

 
Az említett komplex felügyeleti és szabályozási rendszerre és lehetséges szervezeti felépítésére tett javaslat a parlagfű elleni komplex 
és integrált védekezés részeként – Mányoki Gergely, OKI-AMO, eredeti; forrás: Mányoki Gergely et al. (2011) Parlagfű – Lakossági 
pollenexpozíció: Parlagfű helyzetkép és megoldási javaslatok az Aerobiológiai Hálózat mérései alapján és az OKI-AMO feldolgozásában, 
online kézirat, Országos Környezetegészségügyi Intézet, Aerobiológiai Monitorozási Osztály  
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