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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Magyarország jelenleg Európa parlagfűvel leginkább fertőzött országa, és a becslések szerint 
hazánkban már minden ötödik 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. Az V. országos gyomfelvételezés 
(2007-2008) becslése szerint az ország szántóterületének mintegy 5,3 %-a (345e hektár) borított 
parlagfűvel, ami az agrárszektorban éves szinten minimálisan 70-90 milliárd Ft értékű 
terméskiesést okoz. A parlagfű által okozott allergiás megbetegedések miatt az egészségügyi 
kiadásokkal és közvetett hatásokkal együtt kb. évi 120-200 milliárd Ft gazdasági kárral 
számolhatunk. Az eddigi intézkedések nem voltak képesek megoldani ezt a problémát, így az 
napjainkban már egészségügyi és gazdasági értelemben is szezonálisan jelentkező 
válsághelyzetet teremt. A helyzet megoldásának egyik fokmérője szerint (aerobiológiai ajánlás) a 
parlagfű olyan mértékben történő visszaszorítását kell hosszútávon célul kitűznünk, hogy 
pollenjének légtéri koncentrációja csúcsszezonban se haladja meg a 30 db/m3/nap értéket 
(jelenleg gyakran 800 – 1000 db/m3/nap).  
 
A parlagfű kizárólag bolygatott területeken nő, a jó állapotú természetes növényzetben nem 
él meg, így elsődleges élőhelyei a mezőgazdasági területek, az elhanyagolt belterületek, utak stb. 
Ezért a rövidtávon végrehajtandó mentesítés mellett kulcsfontosságú a tájhasználat váltáson 
alapuló megelőzésre koncentrálni. A probléma több ágazatot érintő jellege miatt alapvető a 
komplex megközelítés, azaz minden érintett tárca bevonása és munkájának összehangolása 
szükséges. Épp ezért a sikeres stratégia kidolgozásához és végrehajtásához szükség van egy 
felelős kormányzati személyre, kormánybiztosra, aki minden aspektusból átlátja ezt a rendkívül 
súlyos problémát és céltudatos, eredményorientált koordinálással valós eredményt képes elérni 
rövid- és hosszútávon egyaránt. 
 
Rövidtávon kivitelezhető intézkedési javaslataink a következők: 
 

- A földtulajdonosok és a földhasználók/gazdálkodók számára gyakorlatban alkalmazható 
ismertek és technológiai megoldások átadása a parlagfű mentesítésről. A gazdálkodóknak 
szánt szakmai (és jogi) tudásanyag a „parlagfűmentes gazdálkodás és környezetkímélő 
parlagfűmentesítés” témakörön alapszik és külön foglalkozik a Natura2000-es 
területekkel. Kiemelt pontok az anyagban a mechanikus védekezés legmegfelelőbb 
módjai és időzítései, vagy az alternatív védekezési eljárások, pl. vetésforgó és 
körültekintő vegyszerhasználat. 

• Azonnali törvénymódosítást tartunk szükségesnek a parlagfű-mentesítés végrehajtásának 
szigorítására a haszonnövénnyel beültetett területek esetében is, mivel az erősen 
parlagfüves földekből eredő nemzetgazdasági kár még pusztán anyagilag szemlélve is 
nagyobb, mint az ezekről betakarítható termény értéke.  

• Az első, virágzás előtti felmérést követően lehetőséget kell adni a tulajdonosoknak az 
önkéntes mentesítésre. Javasoljuk, hogy ehhez az egészségügyi, vagy gazdasági 
problémákkal küzdő tulajdonosok kapjanak állami vagy önkormányzati támogatást (pl. 
közmunka keretében). Az ismételt felmérés után a növényvédelmi bírságot kivétel nélkül 
ki kell szabni.  

• A program megfelelő megszervezése és hatékony működtetése érdekében már 2011-ben 
és az azt követő években is szükséges elvégezni a legkritikusabb helyzetben lévő térségek 
felderítését - gyakran és nagyon magas parlagfűpollen koncentrációt mutató, sűrűn lakott 
területek - és ezek mentesítésének azonnali megkezdését.  

• Fontos országos szintű rekreációs és egészségturizmus-fejlesztésre alkalmas körzetek 
kijelölése, illetve e térségek parlagfű mentesítésére külön források elkülönítése.  
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Javasolt az új intézkedések egy konkrét, kiemelt területen való tesztelése, amely lehet egy erősen 
fertőzött megye, vagy turisztikailag, gazdaságilag kiemelt régió (pl. Balaton és környéke). Ez már 
idén megvalósítható, és a tapasztalatok értékelése után 2012-től az egész országra kiterjeszthető 
lenne. Szükséges a társadalom széleskörű bevonása a munkába, így a lakosság (tájékoztatás, 
felvilágosítás), az önkormányzatok (közmunka) és a gazdálkodók (a bírság helyett lehetőleg az 
önkéntes mentesítés tudatosítása) elérése a megfelelő információs csatornákon. Bármilyen 
intézkedés esetén fontos a hatások monitorozása a parlagfű mennyiségének és a légköri pollen 
mennyiségének mérésével. 
 
A hosszabb távú stratégia fontos eleme a kutatás-fejlesztés, oktatás, ismeretterjesztés. 
Mérföldkőnek számítana egy 2012-re bevezetésre javasolt szervezeti – intézményi keret 
felállítása, amelyben az állami szervek és szolgáltatások összehangolt módszertan és intézkedési 
rend szerint gyűjtik és értékelik ki az adatokat, részben egy központi szakmapolitikai központ 
irányításában és támogatásában, így biztosítva összehasonlításra alkalmas, magasabb szintű 
elemezhetőséget és ezúttal hatékonyabb hatósági eljárást. E rendszer fő pillérei az Aerobiológiai 
Hálózat és koordináló szerve (Aerobiológiai Monitorozási Osztály /OKI/), a FÖMI, az OMSZ, a 
Talaj- és Növényvédelmi Szolgálat az MTA Kutatóintézetek, illetve a Földhivatalok.  
 
Mivel a becslések szerint a parlagfű pollentermelésének 80-90%-a mezőgazdasági művelésbe 
bevont földekről származik és kerül be onnan a városi légáramlatokba, így áttörést akkor 
érhetünk el, ha a parlagfű elleni védekezésben az agráriumra koncentrálunk. A megoldás kulcsa 
hosszútávon egy olyan komplex agrárreform, amelynek nem csak a parlagfű elleni védekezési 
módok integrálása része, de kiemelten a parlagfű növekedését megelőző mezőgazdasági föld- és 
tájhasználati gyakorlat elterjesztése és ösztönzése is.  
 
A parlagfű nem képes elterjedni sem az olyan élőhelyeken, amelyek használata kedvező az 
őshonos növényközösségek fennmaradásának vagy kialakulásának, sem a jó növekedésű és nagy 
borítást képző kultúrákban. Ezért egyrészt olyan táj- és erdőgazdálkodási formákat kell 
alkalmazni, amelyek által az élőhelyek magas természetességgel tarthatók fenn, és így 
„természetes pollencsapda” funkciójuk miatt közvetlenül is segítik a levegőminőség javulását. 
Másrészt olyan művelési ágak, gazdálkodástípusok, technológiák alkalmazását kell támogatni, 
amelyek az adott termőhelyi tényezők mellett a parlagfű fejlődésének és terjedésének nem 
kedveznek, illetve a növény biológiai sajátságai révén adott esetben visszaszorítására is képesek – 
tehát a költséges mentesítés helyett a parlagfű növekedését előzzük meg. 
A táji adottságokhoz illeszkedő vetésszerkezet megválasztásának jelentős hatása van a parlagfű 
növekedésének megelőzésében. Megfelelő technológiai ajánlások szükségesek a folyamatos 
növényborítás növelése érdekében, úgy a szántóföldek (pl. megfelelő vetésforgó, őszi vetések, 
évelő takarmánynövények előnyben részesítése, növénytársításokra vonatkozó ajánlások), ahogy 
az erdők vonatkozásában is (pl. folyamatos erdőborítás, sorközfüvesítés, idegenhonos ültetvények 
területének csökkentése, tarvágás elhagyása). Ezek elterjedését a szaktárca szintén ösztönző 
támogatási rendszerek útján segítheti, miközben a parlagfű elterjedésének és tömegessé válásának 
kockázatát növelő táj- és földhasználati formákat vissza kell szorítani. Vagyis az 
agrártámogatások elosztási rendszerébe be kell számítani az adott termelői tevékenységnek a más 
ágazatoknak okozott pozitív ill. negatív externáliáit, de különösen az egészséges környezetre 
gyakorolt hatását is. 
A hatékony, de általánosan még nem elterjedt, részben alternatív védekezési technológiák 
bevezetése, agrár-környezetvédelmi programokba integrálása is kiemelt fontosságú (pl. a 
művelési kényszer elhagyása, a szántók akár ideiglenes gyepesítése és az extenzív gyepfenntartás 
ösztönzése, vagy az ugaroltatással előkészített korai, környezetkímélő vegyszerezés); ezekre 
kiemelt támogatás megadása javasolt.  
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BEVEZETÉS: A PROBLÉMA SÚLYOSSÁGA 
 
A becslések szerint hazánkban jelenleg minden ötödik 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. Az V. 
országos gyomfelvételezés (2007-2008.) becslése szerint az ország szántóterületének mintegy 5,3 
%-a borított parlagfűvel. Ez alapján úgy becsülhető, hogy a parlagfű az ország 6,5 millió ha 
szántóterületéből mintegy 345.000 hektáron veszélyezteti, vagy lehetetleníti el a gazdaságos 
művelést (Novák et al. 2009 FVM gyomfelv.); ez a tétel éves szinten minimálisan 70-90 milliárd 
Ft-os árbevétel-kiesést jelent (Kazinczy2009; Basky2009). A 2007-es év aszályos voltát (OKI 
jelentés), vagy a 2004-es hivatalos becslést (FVM 2004parlf) alapul véve azonban joggal 
feltételezhetjük, hogy a jelenség 2009-ben és 2010-ben a becsülthöz képest is nagyobb deficit 
okozója volt. Érdemes megemlítenünk Béres és munkatársainak kompetícióra vonatkozó 
vizsgálati eredményeit, amelyek alapján további becsléseket tehetünk a közvetlen kártétel 
nagyságára: négyzetméterenként 10 db parlagfű esetén kukoricásban kb. 29%-os, napraforgósban 
kb. 37% terméscsökkenéssel kell számolnunk. Látható, hogy a probléma valódi mértékére jelenleg 
országos szinten csak közelítő becslést adhatunk: 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 azonban, így a munkaerő-kiesésből (pl. nem hatékony 
munkavégzés), a turisztikai visszaesésből, a természetvédelmi kezelési problémákból, vagy 
például a parlagfűmagokkal szennyezett magyar vetőmag alacsony nemzetközi felvásárlási árából 
(vagy teljes visszautasításából) származó járulékos károkat is felszámolva még magasabb összegű 
veszteséghez jutunk. Mindebből adódik, hogy mind az általános szakmai vélemény, mind a 
nemzetközi visszhang szerint a parlagfű Magyarországon természeti-, gazdasági-, illetve humán- 
és környezet-egészségügyi válsághelyzet megteremtője, amelynek kihatása és továbbterjedése 
Európa más térségeit is veszélyezteti. 
 
 

Miért válsághelyzet a „parlagfűhelyzet”? 
 
Sajnálatos módon hazánk parlagfűhelyzete esetében az EU válsághelyzetre vonatkozó kritériumai 
mind teljesülnek: 
- A parlagfű pollenje olyan rendkívüli veszélyt jelent, amely a lakosság széles körét érintő 

egészségkárosodást okoz, ill. okozhat (a probléma nemcsak a jelenlegi allergiásokat és 
asztmásokat érinti; ha ki vagyunk téve a nagy pollenkoncentrációnak, akkor előbb-utóbb 
mindegyikünkben kialakulhatnak ezek a betegségek). Magyarország jelenleg Európa 
parlagfűvel leginkább fertőzött országa, amely szomszédainkban is aggodalmakat vált ki. 

- A parlagfű pollenjének megítélése mind az emberek tapasztalata, mind a tudományos 
vizsgálatok alapján egyértelmű: ez ma Magyarországon az egyik legfontosabb egészségügyi és 
környezeti károkozó. 

- A parlagfű okozta kár megelőzésére, felszámolására és elfogadható szintre való csökkentésére a 
meglévő szabályozási keretek, rendelkezések nem elegendőek. 

- A parlagfű miatti kockázat széles körben kiterjedt (veszélyezteti az agrárium működését, súlyos 
piaci, egészségügyi, munkabiztonsági, turisztikai kihatásai vannak), így többek között az 
egészséges életmódhoz való jog is megköveteli az állam hathatós szerepvállalását a parlagfű 
visszaszorítása érdekében. 
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Az elérendő aerobiológiai célérték és a jelenlegi légszennyezettségi állapot 
 
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Aerobiológiai Monitorozási Osztálya (OKI-AMO) 
meghatározását alapul véve (Mányoki 2011) az alábbi megállapításokat tehetjük. 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 erős allergenitású pollen nagy számban történő kibocsátásáért felelős 
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kettős környezet-egészségügyi kockázatot 
jelent: mint biológiai légszennyező forrás, közegészségügyi veszély elsődleges, közvetett kiváltó 
oka; miközben behurcolt özöngyomként nemzetgazdasági jelentőségű agrárgazdálkodási és 
ökológiai kockázat okozója is egyúttal. Az OKI-AMO által feldolgozott aerobiológiai adatok 
alapján elmondható, hogy az elmúlt évek parlagfű szezonjai alatt többször és több helyen is 
mértek 800 db/m3 körüli napi pollenkoncentráció értékeket a légtérben, de az 1000 db/m3 fölötti 
extrém, komoly egészségügyi problémákat okozó szezonnapok éves száma is nőtt. A helyzet 
súlyosságát jelzi, hogy már a 30 db/m3-es koncentráció is magasnak tekinthető, amely esetben 
már minden allergiásnál tünetek megjelenésével kell számolni. Törekvésünk első szintje 
ajánlásunk szerint az kell legyen, hogy a légtér parlagfűpollen koncentrációja országos 
szinten sehol se haladja meg az egy nap alatt mérhető 30 db/m3-es terhelési szintet; ezzel a 
megbetegedések számának drasztikus csökkenése várható. Ezt egyrészt passzív módon – pl. 
megfelelő erdőműveléssel, a gyepek és vizes élőhelyek megőrzésével és rekonstrukciójával, stb. 
– kell elérni, másrészt aktív módon, szakszerű agrárgazdálkodási technológiák alkalmazásával, 
módszerváltásokkal, vegyszerezési-, mechanikus és biológiai védekezési formák 
továbbfejlesztésével, tesztelésével, bevezetésével és elterjesztésével. 
 
 

A parlagfű biológiája és elterjedése, mint agrárbiológiai jelentőséggel bíró probléma 
 
Az adventív parlagfű, mint szegetális és ruderális gyom, Európában elsősorban a Pannon 
Biogeográfiai Régióban talál megfelelő élőhelyére. Kevés természetes ellensége és relatív nagy 
termőhelyi toleranciája lévén, a régió számos élőhelyén, a művelés alatt álló, vagy zavart 
területeken agresszívan terjedő özöngyomként viselkedik. Ugyanakkor pionír növényként nem 
képes megjelenni és hosszabb távon megmaradni sem az olyan élőhelyeken, amelyeknek 
adottsága, illetve művelése - használata lehetővé teszi a (fél)természetes növényközösségek 
kialakulását és fennmaradását, sem a jó növekedésű és nagy borítást képző kultúrákban – ezeken 
a területeken a növényi populációkban, illetve közösségekben komoly versenytársára talál, 
amelyek fokozatosan képesek visszaszorítani megjelent állományait. Mivel igénytelensége révén 
viszonylagosan jól tűri a kevésbé kedvező termőhelyi viszonyokat, és mert jól kihasználja, illetve 
viseli a talaj bolygatását, komolyabb kompetíció hiányában az ilyen illetve a nem megfelelően 
művelt 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 a kezeletlen gabonatarlókon, 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 erdők tarvágás-
területein (elsősorban teljes és részleges talajelőkészítést követően), friss mesterséges 
felújításokon és telepítésekben, erdészeti utak és rakodók mentén, és jelentős faj lehet későn 
lombosodó, nyíltabb erdészeti ültetvényekben, így például akácosokban, nemes nyarasokban is 
(Csecserits 2009). Terjedése általánosan megfigyelhető a mezőgazdaságilag nem hasznosított 
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ruderáliákon, a táblaszegélyek és útmenték gyomvegetációjában, az erősen degradált és feltört, 
vagy túllegeltetett gyepeken, az elhanyagolt mezsgyéken, a kötött és szabadpályás közlekedési 
nyomvonalak mentén, a szeméttelepek és hulladéklerakók környékén, a meddőhányókon, az 
ipartelepeken, vagy az elhanyagolt belterületeken is. Kedveli, illetve előnyben részesíti az enyhén 
savanyú termőhelyeket, de nem kizárólagosan. 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 (Vitalos & Karrer 2008). Termését 
ritkábban madarak is terjeszthetik, illetve legelő állatok sáros patájába is tapadhat. 
 
A parlagfű agrárkörnyezetben való ismételt megjelenése, illetve nagy tömegessége 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. A hatékony védekezés kulcstényezői közül agrárterületen a termény megfelelő 
megválasztását, vetésforgót és a megfelelő minőségben való fejlődésének biztosítását kell 
kiemelnünk (pl. talajjavítás által), amíg nem agrárterületen a legtöbb esetben a szukcessziós 
folyamatok előrehaladtának biztosításával és a megfelelő állapot fenntartásával érhető el 
megfelelő eredmény. A parlagfű növekedését megelőző passzív védekezési módok tehát 
távlatilag igen fontos elemét kell képezzék egy új parlagfűmentesítési programnak, amely 
mellett azonnali feladat az aktív védekezési formák (elsősorban az ökológiai és 
ökofiziológiai alapokra helyezett mechanikai és vegyszeres növényvédelmi eljárások) 
szakszerű alkalmazása és szükség szerinti újragondolása. A parlagfű elleni komplex 
védekezés eredményességének és hatékonyságának egy alapvető meghatározója például, hogy a 
megfelelő mechanikai védekezési módokat és technikákat, illetve a növény életformája és 
alkalmazkodóképessége figyelembevételével megválasztott szelektív herbicideket milyen 
alkalmazási formákban vezetjük be (például helyes időzítéssel, megfelelő kombinációban, a 
termőhelyi körülményeknek megfelelő módon). 
 
A parlagfű visszaszorítása hosszútávon nem oldható meg egyfajta paradigmaváltás nélkül, 
amelynek része az is, hogy a cél szerint meghatározott kedvező állapotnak nem csak elérése, de 
biztosítása is csak egy teljes körű agrár- és földreform keretein belül oldható meg. Rövidtávon 
azonban kiemelendő, hogy olyan megoldások bevezetésére van szükség, amelyek már néhány év 
alatt is képesek pozitív eredmény elérésére. Mindezek hiányában a fentiekben említett élőhelyek 
sokasága a növény számára korlátlan lehetőséget teremt arra, hogy mind nagyobb területen, mind 
nagyobb borítással jelenjen meg.  
 
A helyzet mihamarabbi megoldását annak határokon átívelő, egyre súlyosbodó hatása és a 
klímaváltozás is sürgeti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEGOLDÁSI JAVASLAT 
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A megoldás általános alapjai 

 
Véleményünk szerint a problémakör kiterjedt összefüggésrendszeréből adódóan, a parlagfű 
visszaszorítása és az általa kiváltott egészségügyi és gazdasági helyzet megoldása érdekében 
egy új komplex és integrált, jogalkotásra is előkészített, országos bevezetésre is alkalmas 
stratégiai koncepció, terv és program megírására, felállítására és bevezetésére van szükség, 
amely országos parlagfűmentesítési programnak központi irányítással és támogatási 
rendszerrel kell bírnia, továbbá társadalmi, gazdasági és politikai szintek körültekintő 
harmonizációját igényli, működtetését azonban részben regionális szinteken kell megoldani. 
 
Munkacsoportunk az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, de átfogó módon próbál segítséget 
nyújtó javaslatokkal élni a probléma- és feladatkör megoldásához, általános - koncepcionális és 
gyakorlati szinten is, illetve hosszú- és rövidtávon is. Ajánlásunk az alábbiakban elsősorban olyan 
szempontokat vonultat fel általános és koncepcionális szinten, amelyeket a jogi szabályozás 
előkészítésében tartunk fontosnak, illetve a megfelelő tervezéshez, forráselosztáshoz és 
hatékonysághoz tartjuk szükségesnek, vagy hasznosnak: 
 
A jelenleg érvényben lévő jogi szabályozás legfőbb hiányossága, hogy a kialakult helyzetet a 
kezelés szintjén csak mezőgazdasági problémaként látja és próbálja megoldani, figyelmen kívül 
hagyva például azt a környezeti terhet, ami közvetlen egészségügyi kockázatként, vagy közvetett 
szinten ágazatok fejlődését hátráltató formában jelentkezik. Ajánlásunk szerint a probléma 
felszámolásában és a jogérvényesítésben az a megfelelő és figyelembe veendő megközelítés, 
ha a parlagfű produktivitásából származó környezeti terhet úgy tekintjük, mint a fejlődés 
és fenntarthatóság gátját, amelynek megszűntetésével lehetőségek szabadulnak fel – tekintve 
például a turizmus-fejlesztést, vagy a közteherviselésben rejlő lehetőségeket. 
 
Javasoljuk hazai és nemzetközi együttműködések támogatását az új parlagfű-mentesítési 
technológiák kutatására és fejlesztésére; helyzetkép-elemzésre alkalmas monitorozási hálózatok 
és riasztási rendszerek fejlesztését és működtetését. A program kapcsán kiemelendő, hogy az 
okozott népegészségügyi probléma felszámolása nem ütközik gazdasági érdekellentétekbe, sőt, a 
megoldást többek között gazdasági érdekek is sürgetik. Mint az ilyen programoknak általában, 
így ennek is szükséges részét képezi egy, az eredményességét objektív módon felmérni képes 
komplex monitorozási rendszer, amelynek eredményei szerint az alkalmazott megoldások 
folyamatos finomítása, hatékonyabbá tétele is lehetségessé válik. Hosszútávon, illetve országos, 
térségi és regionális szinten is kiemelt fontosságú tehát a parlagfű visszaszorítását célul kitűző és 
arra ható programok tesztelése, illetve eredményességük folyamatos nyomon követése, 
hatásmonitoringja. Ez elsősorban többéves aerobiológiai mérések térségekre vonatkozó 
eredményeinek tudományosan megalapozott elemzésével lehetséges, továbbá az ezekkel 
módszertanilag összehangolt terepi felvételezések és ellenőrzések által gyűjtött adatoknak, illetve 
távérzékelési információknak több tudományterületet képviseltető magasabb szintű, közös 
kiértékelésével. Ha egy jelenleg erősen fertőzött térségben jelentős csökkenés mutatható ki a 
parlagfűpollen légtéri koncentrációjában és e javulás, illetve tendencia többéves viszonylatban is 
kimutatható, akkor ez támadhatatlanul bizonyíthatja a parlagfűmentesítés, illetve az agrárpolitikai 
intézkedések ebbéli sikerét az adott térségre nézve (Mányoki 2011). A megoldást jelentő egyik 
kulcsfontosságú programelem tehát a komplex állapotfelmérésnek megfelelő finanszírozási 
mechanizmus, illetve forrás- és humánerő-megosztás.  
 
A probléma kifejezettségének, illetve a helyzet (állapot) értékelésének három általános eleme 
adott térségre; a felmérés tárgya: a légtéri parlagfűpollen koncentrációja, a növény tömegessége 
(pl. felszínborítás), továbbá az allergiás és asztmás megbetegedések száma és lakossági aránya. 
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A program koncepcióját tekintve fontosnak tartjuk, hogy mint szükséges célterület és feladatkör, 
a megoldási javaslatban világosan jelenjen meg, illetve különüljön el a problémakört képező 
három alapvető szint: 
I. Intézkedéseket kell tenni a parlagfű további terjedésének megfékezésére és a jelenlegi 

tömeges előfordulások csökkentésére, aktív és passzív módon is, kiemelten az 
agrárterületekre koncentrálva, illetve kapcsolódni az ilyen irányú nemzetközi 
törekvésekhez, együttműködésekhez. Mivel az egészségügyi probléma elsődleges okaként 
végső soron maga a növény határozható meg, illetve a mezőgazdasági problémák kapcsán 
közvetlenül is, a parlagfű visszaszorítását célzó és ösztönző megoldások (pl. parlagfű-
mentesítési technológiák) kutatása, fejlesztése, ill. bevezetése a legfontosabb célterület. 

II. Intézkedéseket kell tenni a levegő parlagfűpollen tartalmának gyors csökkentése 
érdekében, aktív és passzív módon is, illetve kapcsolódni az ilyen irányú nemzetközi 
törekvésekhez, együttműködésekhez. A légtér parlagfűpollen tartalma, mint az 
egészségügyi probléma közvetlen kiváltó tényezője elsősorban a parlagfű 
visszaszorulásának függvénye. Az első célterület megoldásai tehát ennek megoldását is 
segítik, azonban ez a cél önmagában is meghatározza azon tevékenységeket, amelyek 
pozitív hatást gyakorolhatnak rá. 

III. Intézkedéseket kell tenni az allergiás és asztmás megbetegedések súlyos kifejeződéseinek 
mérséklése érdekében: a megelőzésre, a megfelelő egészségügyi védekezésekre és a 
rekreációra, illetve egészségturizmusra helyezve a hangsúlyt. Ez tehát nem a gyógyszeres 
megoldásoknak, hanem a megfelelő környezet megteremtésének támogatását szolgálja, 
kiemelten a biológiai levegőminőség javulásának segítése útján, de az egészséges életmód 
egyéb feltételeinek megteremtésén keresztül is. 

 
Javaslatunk szerint az országos érvénnyel jelzett problémára adott helyes válaszlépéseknek 
párhuzamosan három területen kell érvényesülniük (figyelembe véve a fentebb említett három 
szintet):  
- felmérés (súlyosság) és feloldás térségi szinten  
- megelőzés (prevenció) 
- felkészülés, felkészítés (adaptáció) 
 
 
A megoldás kulcsát jelentő javasolt koncepcionális és eljárási rend fő alapelvei 
 
Első alapelv:    Területi alapú támogatási és intézkedési - szabályozási rend bevezetése  

szükséges környezeti érzékenység (kockázat) szerinti súlyozással, 
illetve kategóriába sorolással. (alább kifejtve) 

Második alapelv:  Elengedhetetlen a tulajdoni határok pontos meghatározása és kitűzése. 
Harmadik alapelv:  A tulajdonosi alapon való felelősségvállalás elengedhetetlen. 
Negyedik alapelv:  Mulasztás esetén az anyagi vonzatú büntetést elsődlegesen a  

felelősséggel tartozó kötelezettségvállalónak kell állnia.  
Ötödik alapelv:  Szükséges a parlagfüves területek értékcsökkent megjelölése 
Hatodik alapelv:  Nyilvános helyrajzi szám szintű parlagfű kataszteri rendszer felállítása 

szükséges 
Hetedik alapelv: A földtulajdonos világossá (ismertté) tétele alapvető fontosságú 
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Konkrét megoldási javaslatok 
 
 
Állapotfelmérés, monitorozás, összefüggés- és megoldáskeresés: 
 
Kiemeljük, hogy a parlagfű okozta környezetterhelés és egészségkárosodás országos felmérése és 
nyomon követése, illetve a probléma kialakulásának ok-okozati összefüggéseit feltáró kutatások 
kiemelt jelentőséggel bíró, támogatásra javasolt tevékenységek. Az ezek által biztosítható 
információk hiányában célunkat kisebb eséllyel és (költség)hatékonysággal valósíthatjuk meg, az 
eredmény rövid és hosszútávon is bizonytalanná válik. Egy komplex probléma megoldását 
felvállaló hosszútávú programnak szükséges velejárója a megfelelő kutatási – monitorozási háttér 
biztosítása. Ennek javasolt kereteit és támogatandó területeit az alábbiakban vázoljuk. 
 
Egymásra épülő kutatási irányok:  
- A jelenlegi állapotok feltárására vonatkozó leíró kutatások  
- A jövőben becsülhető állapotok előrejelzésére vonatkozó kutatások 
- Az összefüggéseket és ok-okozati viszonyokat feltáró és magyarázó kauzális/oksági kutatások. 
- Probléma megoldására irányuló feltáró, alkalmazott kutatások. 
 
Ajánlásunk szerint a „parlagfűprobléma” megoldása érdekében azoknak a kutatásoknak és mérő-, 
illetve monitorozási hálózatoknak(a) országos méretű összehangolása(b) és kiemelt támogatása(c) 
szükséges, amelyek a tényleges állapotok, hatások és folyamatok megismerésére, illetve az 
összefüggések kimutatására(d) problémamegoldási céllal(e) törekednek egy országos komplex 
agrár- és egészségügyi reformprogramba integrált módon(f); az alábbi programcsomagokban 
megvalósítva: 

‐ I. egy egységes országos "Komplex Parlagfű-monitorozási Mérőhálózat" és információs 
rendszer felállítása és működtetése(a),  

‐ II. regionális "Parlagfűmentesítési Tesztprogram" felállítása és működtetése, illetve ezen 
belül több lokális tesztterület kísérletes kutatása(g), 

‐ III. "Alacsony Parlagfűpollen Terhelésű Rekreációs célú Körzetek" állapotfelmérése, 
állapotfenntartása és a védekezés hatásmonitorozása(h). 

‐ IV. "Allergiás- és asztmás megbetegedések tízévenkénti országos felmérése"(i) 

 
- (a)   Az ajánlott kiemelt kutatási területek, beleértve a hosszútávú monitorozásokat és az egyszeri felméréseket is     

 (egymással részben fedésben és szoros összefüggésben) a következők: 
 
- alkalmazott biológia, tájökológia és agrárgazdálkodás-kutatás (például restaurációs ökológia; agro-
ökonómia; vegyszeres, mechanikus és biológiai védekezési eljárások, továbbá stressztűrésre és 
életstratégiákra, kompetíciós készségre vonatkozó alkalmazott kutatások; tájhasználatra, táji 
pufferkapacitásra, vagy veszélyeztetettségre vonatkozó kutatások; a magasabb környezeti stressztűrésű 
kultúrnövények produkciójának vizsgálata a kultúrában megjelenő parlagfű tömegességének függvényében) 
- ökológia (beleértve például az ökofiziológia, a terjedésbiológia, a vegetációdinamika és társulástan egyes 
területeit, kiemelten az indikáció és a növényi stratégiák kutatását), 
- aerobiológiai és más környezetvédelmi - környezet-egészségügyi, illetve klimatológia és meteorológia 
kutatások (pl. abiotikus és biotikus levegőszennyezettség komplex összefüggés-vizsgálatai, időjárási és 
klímajellegek aerobiológiai hatásvizsgálata, stb.) 
- epidemiológia, immunológia (például szenzitizálódásra, vagy érzékenységre vonatkozó kutatások) 
  
Ezeken belül konkrétan az országos szintű monitorozásban ajánlatosan szereplő kiemelt témák (az országos 
mintavételi elrendezésben állandósított mérőhálózat területein belül gyűjtött adattípusok): 
- 1.1. termőhelyi-talajtani vizsgálatok 
- 1.2. különböző tájgazdálkodási, illetve táj- és földhasználati körülmények és megoldások, továbbá élőhelyi   
         és agrárkultúra-jellemzők vizsgálata (a különböző tömegességgel megjelenő parlagfűpollen, illetve    
         parlagfűnövény függvényében) 
-1.3. meteorológiai jelenségek, időjárási körülmények, illetve makro-, mezo- és mikroklimatikus jellegek  
        vizsgálatai (a különböző tömegességgel megjelenő parlagfűpollen, illetve parlagfű függvényében) 
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-2.1. parlagfű tömegesség-vizsgálatok;  
-2.2. parlagfű fenológiai vizsgálatok;  
-2.3. parlagfű biomassza- és pollenprodukciós vizsgálatok;  
-2.4. parlagfűpollen légtéri tartalom-vizsgálatok 
-3.1. allergiások és asztmások számára, a tünetegyüttes kifejeződésének súlyosságára, a tünetek megjelenési  
        idejére (kor, éves periódus), személyes expozícióra, stb. vonatkozó vizsgálatok 
-3.2. termesztés-technikai-vizsgálatok 
 

- (b)  A felmérések kiemelt területei éves ismétléssel, a módszertanok összehangolásával és kompatibilissá 
tételével, ugyanazon, országos kiterjesztéssel állandósított mintavételi pontokban történjen (vagyis a 
Komplex Parlagfűmonitorozási Mérőhálózat ajánlottan elsősorban az aerobiológiai monitoring-hálózat 
csapdapontjainak 15-20 km-es körzeteihez igazodjon). 

 
- (c)  Az egyes monitorozó munkákért és kutatási területekért, illetve témákért felelős intézetek, szolgálatok, 

hivatalok, stb., amelyek egymással központilag megszervezett szakmai együttműködésben és többszintű 
adatfeldolgozási munkakapcsolatban állnak, ajánlatos, hogy egyrészt meghatározott éves rögzített támogatás 
biztosítása mellett végezhessék e munkájukat, másrészt a Széchényi terv, vagy más pályázatrendszerek 
támogassák a törekvést. 

 
- (d)  Pontos, részletes ökológiai és ökonómiai (forintosított) helyzetértékelések, ok-okozati összefüggés-

feltárások, tendencia-elemzések, stb. 
 
- (e)  A megfelelő aktív és passzív agrár-, ill. ökológiai, továbbá egészségügyi védekezés és megelőzés megfelelő 

eljárásainak kidolgozása érdekében, a növény és pollenjének környezetből történő visszaszorítása és ez által 
az allergiás és asztmás megbetegedések visszaszorulása céljából. 

 
- (f)  A "parlagfű kutatási és mentesítési program" önálló, de nem egyedülálló programként szerepelhet; egy 

országos szintű komplex és integrált agrárgazdálkodási és egészségügyi program részeként, annak egy 
koherens egységeként. 

 
- (g)  Az ország parlagfűvel fokozottan fertőzött területei közül az egyiken (ajánlottan Somogy) létesített 

tesztterület, amelyen jogilag szabályozott módon, külön támogatási alap segítségével egy 3-5 éves, 
hatásmonitorozással kiegészített terepi parlagfű-mentesítési tesztprogram felállítása javasolt, amely több 
védekezési módot is vizsgál, s amelynek eredményeit folyamatosan fel lehet használni, majd a program 
befejeztével az ország teljes területére ki lehet terjeszteni. 

 
- (h)  Az országnak parlagfűvel, illetve parlagfűpollennel kevésbé fertőzött, jelenleg is üdülési célt szolgáló 

körzeteiben, illetve azok közül is elsősorban a Balaton kiemelt üdülőkörzetében végzett kiemelt parlagfű-
mentesítési program és hatásmonitorozási hálózat létesítése. 

 
- (i)  Lehetőség szerint a közeledő népszámlálásba bevont módon, illetve egy ezt kiegészítő külön programmal, a 

háziorvosok, pulmonológusok, ill. légzőszervi megbetegedéssel foglalkozó kórházi és klinikai osztályok 
bevonásával. 

 
 
Intézmények összehangolása a mentesítés előkészítése és hatékony megszervezése érdekében: 
 
A parlagfűfertőzés országos helyzetképéről jelenleg többek között az OKI-AMO kimutatásából 
tájékozódhatunk, de javasolt (Mányoki 2011), hogy az alább részletezett intézményi 
együttműködés keretében gyűjtött információk alapján legyenek meghatározva az ország azon 
térségei, amelyekre fokozott figyelemmel kell lenni a probléma megoldása érdekében. Bár a 
hosszú távú programot azonnali hatállyal és országos szinten kell bevezetni, a különböző 
országrészekben azt nem minden esetben kell egységes érvényességgel tenni. A fellépés 
hatékonysága érdekében fontos, hogy először azon térségekre összpontosítsunk, amelyeknek 
népessége magas, illetve amelyeken a probléma az országos átlagnál is nagyobb, a 
meghatározásra kerülő „kritikus parlagfüves forrópontokra”, továbbá ezeken felül a „parlagfűben 
szegény üdülési és rekreációs térségekre” (Mányoki 2011). A parlagfűre elkülönített források 
elosztásában ezeket kiemelten kedvezményezettként kell megadni, így az adaptáció és a parlagfű-
visszaszorítás is, illetve a prevenció is nagyobb gyorsasággal és költséghatékonysággal oldható 
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meg. Az elmúlt évek összesített és feldolgozott adatsorai alapján e listákat évente frissíteni kell. E 
területek közül érdemes továbbá kiválasztani az oksági kutatásokat felvonultató tesztprogramok 
mintaterületeit is, amelynek eredménye, tanulságai szerint a bevezetésre kerülő módszerek 
továbbfejlesztésével az országos program is mind hatékonyabbá válhat. 
 
A legsúlyosabb problémával küzdő területek mellett (pl. D-Dt, vagy É-Alföld) azon tájak és 
tájtípusok is kiemelendők, amelyek egyrészt jelenleg is üdülési és rekreációs célokat szolgálnak, 
másrészt annak ellenére, hogy a parlagfű szintén jelen van és ritkábban adódnak olyan napok is, 
amelyeken magas légtéri parlagfűpollen-koncentráció mérhető, klimatikus, illetve 
természetföldrajzi okokból a probléma vélhetően könnyebben megoldható, mint az ország más 
területein. Annak érdekében, hogy a pollenallergiások és asztmások számára e területek 
mihamarabb "menedékterületekké" válhassanak, az OKI-AMO elemzései szerint ilyen kiemelt 
területekre lehet jogosult a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, középhegységeink, illetve az Alpokalja 
erdős tájegységei és a Kisalföld Ny-i fele. 
 
A pollenkoncentráció területi jellemzésére, vagy pl. az ország „parlagfüves forrópontjainak 
meghatározására az Aerobiológiai Hálózat OKI-AMO által feldolgozott adatai és elemzései 
adnak lehetőséget, amelyeket pontosítani kell a legújabb országos gyomfelvételezés és a 
földhivatali terepszemlék adataival, illetve a FÖMI távérzékeléses parlagfű veszélyeztetettségi 
térképeivel, továbbá kiegészítve más országos és térségi kutatási programok eredményeivel (pl. 
MTA-ÖBKI MÉTA programja, egyéb kutatásai).  
 
Az említett fő intézményi együttműködési keret rövid összefoglalása: 
A probléma megoldásához, illetve a megvalósításhoz tehát a valós helyzet teljes értékű 
feltárására, a soktényezős ok-okozati összefüggések, illetve és a közvetlen és közvetett hatások 
megismerésére van szükség. Ezek alapján a megfelelő, környezetkímélő, fenntartható, s egyúttal 
hatékony és kifizetődő aktív és passzív védekezési eljárások és mentesítési, visszaszorítási módok 
fokozatos, kísérletes, majd általános bevezetésére is sor kerülhet. A program és céljai úgy 
valósíthatók meg, ha 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 oszlopos tagjaként az OKI 
AMO-val, illetve az általa koordinált Aerobiológiai Hálózattal. A program megfelelő 
megtervezéséhez és működtetéséhez leginkább olyan működési egység megszervezése alkalmas, 
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. 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 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 parlagfű-mentesítési 
programhoz. 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 (Mányoki 2011).  
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A vázolt program fontos elemeként az OKI-AMO ajánlásával összhangban hasznosnak tartjuk, 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 egy országos random mintavételezés mellett szintén részben e hálózat 
körzetein belül lenne megszervezett, illetve részben prevenciós, felvilágosító és tájékoztató 
szereppel is bírna. 
 
 
További ajánlások, mihamarabbi bevezetésre tett javaslatok: 
 
Az előző két kormányciklus alatt jelentős mértékben különítettek el forrásokat olyan 
megoldásokra, amelyek nem hoztak tapintható eredményt, s amik részben elégedetlenséget is 
szültek. Ilyen volt például a parlagfűmentes utcák, iskolák érdemek kiosztása, amelyek 
meghatározása előzetes felmérés hiányában történt, azaz nem feltétlenül a mentesítés, vagyis a 
példamutató magatartás és aktivitás kapott érdemet, hanem maga a mentesség, amely természeti - 
klimatikus adottságok végett is lehetett mentes. Ehhez hasonlóan több, gyakorlati információkat 
és ajánlásokat kevéssé tartalmazó kiadvány is született, több fontos célcsoport megszólítása 
nélkül, miközben a fűkaszák támogatásból történő vásárlásához az önkormányzatoknak nem 
kaptak a helyes kaszálási eljárásra vonatkozó aerobiológiai – agroökológiai információkat.  
 
Mivel a fent vázolt komplex kutatások, szemléletfejlesztés és tájhasználati reform eredményei 
hosszú évek, évtizedek alatt rajzolódnak ki, ezzel szemben a társadalom és főként az allergiában 
és légzőszervi panaszokban szenvedők gyors problémakezelést várnak el megválasztott 
döntéshozóiktól, ezért nem kerülhető meg az azonnali, hatékony intézkedések meghozatala. Az 
elmúlt évek tapasztalatait átgondolva és értékelve, az alábbi módon tartjuk leginkább elérhetőnek 
a mindenki által elvárt célt, azaz a parlagfű növény által borított területnek és 
pollenkoncentrációjának drasztikus csökkenését: 
 

‐ Meg kell határozni egy számszerűsíthető célt, pl. a parlagfű-pollenkoncentráció 
csökkentésének célértékét és ennek eléréséhez egy ütemtervet. Elfogadható a cél, hogy 
adott éven belül egyetlen mérőállomáson, egyetlen napon se haladja meg a légtéri 
pollentartalom a 30db/m3-es koncentrációs napi értéket (Mányoki 2011). Az 
intézkedések sikere az ütemtervhez képest mutatkozó eltérésben mérhető. 

 
‐ Társadalmi szerepvállalás és háttér biztosítása az alábbi célcsoportok által, a célok 

társadalmi szinten történő elfogadtatásával; ösztönző jelleggel kell eljárni, elmagyarázva 
azon összefüggéseket, amelyek őket érinthetik, vagy amilyen módokon ők is szerepet 
tudnak vállalni a közös cél megvalósításában: 
‐ Földtulajdonosok és művelést végzők (beleértve az erdőtulajdonosokat is) 
‐ Pedagógusok és környezeti nevelők      
‐ Gyermekek (óvodások és iskolások) és szülők    
‐ Felsőoktatásban szereplők: oktatók és hallgatók    
‐ Pollenallergiások és asztmában szenvedők     
‐ Egészséges életmód iránt érdeklődők    
‐ Általános érdeklődők      
‐ Kutatók, tudományos területeken dolgozók, mély szakmai ismeretekre vágyók 
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‐ A parlagfű-mentesítést, mint kiemelt költségvetési előirányzatot vissza kell állítani és 
tételes bontásban ugyancsak nyilvánossá kell tenni a lakosság által felajánlhatóvá tett 
SZJA 1% felhasználását. 

 
‐ Elkerülhetetlen egy kiterjedt szakmai háttérrel rendelkező operatív csoport azonnali 

felállítása, ill. egy olyan, kizárólagosan ezzel az egy feladattal foglalkozó, felelős 
szakmapolitikai szinten érvényesülő, döntéshozatalra is feljogosított személy 
kinevezése (pl. kormánybiztos), aki minden aspektusból átlátja ezt a rendkívül súlyos 
problémát és céltudatos, eredményorientált koordinálással valós eredményt képes elérni 
rövid- és hosszútávon egyaránt. 

 
‐ A magyar államnak, mint a legnagyobb földtulajdonosnak példamutató magatartást 

kell tanúsítania a földtulajdonosok felé és eljárnia parlagfű ügyekben. Nem tartható 
tovább fenn az az állapot, hogy az állami területeken más a követelményrendszer 
érvényesül, mint a magán szférában, ellenére annak, hogy az egyenlő felelősség- és 
kötelezettségvállalás biztosítására minden jogi lehetőség rendelkezésre áll. Érvényes ez 
mind a parlagfűmentességet biztosító művelési módok előnyben részesítésére, mind a 
parcellák parlagfűmentesítésére, de az ennek egyik alapját képező, megfelelő minőségű, 
határmezsgyéket is magában foglaló parcella-azonosító és minőség-nyilvántartó rendszer 
kiépítésére is.  

 
A parlagfűvel szennyezett szegélyek, birtokhatárok, kivett területek, mint példaértékű és kiemelt 
problémakör: 
 
Az agrárium kapcsán szegélyek esetén alapvetően agrártáblák szegélyeire, erdőszegélyekre, vagy 
útszegélyekre gondolunk, amelyek többé-kevésbé gazdálkodás hatása alatt állnak. A földhivatali 
nyilvántartásban szereplő birtokhatárok ugyan pontosan meg vannak határozva, azoknak terepi 
beazonosítása azonban megfelelő GPS készülék hiányában nehéz (pl. terepen állandósított 
határjelölések hiányában), továbbá e szegélyek kis mértékben évről-évre változnak is az adott 
művelési ággal és móddal. Az említett okból nem meglepő, hogy e mezőgazdasági 
szegélyzónákat adó tömbhatárok használat szerint elkülöníthető három jellemző részére - 
termőterület, művelés alól kivett terület és a kettő közötti határzóna - egyaránt jellemző a 
gyomosodás, illetve a magas parlagfű-borítás, illetve az sem, hogy e területrész rendezési 
kötelezettségének kérdése jogi problémákat vet fel. Hiába egyértelmű ugyanis, hogy a tulajdonos 
az adott tulajdonjogi azonosítóval bíró mezőgazdasági parcella teljes területének megfelelő 
állapotáért és fenntartásáért felelősséget kell vállaljon, így azért is, ahova a vetés már nem, vagy 
csak részben ér el, illetve ahol a kultúra egyéb okból kevésbé fejlődőképes (gépfordulók, 
árnyékmezők, stb.) és amely okból jobban is gyomosodik, azonban a szegélyzónát e területrész 
csak részben adja és ennek pontos vonala sem ismert. Másrészt számításba kell venni, hogy 
állapotát, gyomosságát a szomszédos területek, illetve szegélyeik (pl. táblaszegély, útszegély, 
vagy használatból kivont mezsgye) szintén befolyásolják. Az elmondottakból következik, hogy a 
jogi érvényesítés, illetve szabályozás ez esetben kizárólag úgy oldható meg, ha a nyilvántartási 
birtokhatár véglegesen ki van jelölve, terepi állandósítás útján és hivatalos jegyzőkönyvbe-
vétellel, így meghatározhatóvá téve a határon belüli parlagfű tömegességének becslését és alapját 
adva az ennek megfelelő eljárás elindításának.  
 
A magyar állam (önkormányzatok) tulajdonában, kezelésében településenként átlagosan kb. 40 
km út és 20 km vízfolyás, csatornahálózat van, amelyek a mezőgazdasági területek kereteit adják. 
E területek többségének a mai napig nem történt meg a helyszíni felmérése, a birtokhatárok ezért 
pontosan nem azonosíthatók be. A MePAR rendszer tervezése során a földalapú támogatás 
ellenőrzése volt az elsődleges cél, amely fő szolgáltatás mellé az érdekeltségek "hozzálobbiztak" 
más feladatokat is, amilyen a parlagfű területi felmérés is. Ehhez a hiteles földmérő szakismeret 
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és technika alapkövetelmény, amely fenn is áll ugyan, de a jelenlegi rendszerben (pontossággal) 
nem kihasználható. Az ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen a kivett területek többségének 
(utak, árkok, egyéb) jelenleg a magyar állam gazdája ugyan, de nem felelős gazdája, mivel 
jelenleg ezekre fenntartási terv nem készült, nincs előirányzat, nincs költségfedezet, így 
végrehajtási kötelezettség sincs, tehát nincs megfelelő stratégia a fenntartásra, sem alap ennek 
számonkéréséhez. Az elmondottak alapján jól látható, hogy a változás megfelelő hátterének 
biztosítékául jelentős, reformszerű strukturális átalakulás szükséges mind a jog-, mind a 
szabályozási rendben.  
 

‐ A területi elven működő, hatékony védekezés végrehajtásának főbb problémáit és egy 
lehetséges megoldási javaslatát a következő módon vázolhatjuk: 

 
‐ Jelenleg jellemzőek a nagy cégek által bérelt, egységes művelési üzemmód és 

technológia alatt álló nagy mezőgazdasági területek, amelyek tulajdonjogi és 
szankcionálással kapcsolatos kérdéseket vetnek fel, s emellett megoldás hiányában 
egyúttal a „parlagfűprobléma” terjedését és súlyosbodását is előre vetítik. 

 
‐ Az osztatlan közös tulajdonok tulajdonosai 10-30%-ban elérhetetlenek (pl. halottak), 

így nem jogképesek, jogi követelések nem érvényesíthetők rajtuk. Az osztatlan 
közösségeket érintő parlagfű ügyekben a közigazgatási eljárásban ügygondnokot 
kell kijelölni, akik megszemélyesítik a nyilvántartásban jelentős számban található 
halottak és elérhetetlen természetes és jogi személyek képviseletét. 

 
‐ A támogatások jelentős részét (több mint 80%-át) a földhasználati nyilvántartásban 

állók kapják meg. A rendszert azonban ajánlott a közhiteles ingatlan nyilvántartásra 
alapozni, azaz a támogatottak körét is e felelősség- és kötelezettségvállalók körén belül 
határozni meg. 

 
‐ A MePAR a támogatási rendszer segítése céljából alakult. E helyett egy pontos állami 

ingatlannyilvántartási rendszer kifejlesztését javasoljuk (létezik rá elérhető példa), 
amely többek között a támogatások megítélésének is alapját képezheti. 

 
‐ Az ingatlan nyilvántartás határainak és a parcella környezeti (így parlagfű-) adatainak 

nyilvánossá tétele nyilvános helyrajzi szám szintű parlagfű kataszteri rendszer 
felállítása segítségével, az Aarhusi egyezmény értelmében. 

 
‐ A jelenlegi egységes mértékű szabályozás elve helyett a súlyozottság szerint 

meghatározott területi alapú szabályozás bevezetését javasoljuk a parlagfű 
visszaszorítása érdekében. A földek ellenőrzését, illetve ezekkel párhuzamosan a 
birtokhatárok pontos terepi kijelölését és az állami nyilvántartási rendszer felfejlesztési 
programját, továbbá az ilyen módon meginduló parlagfű-mentesítési programot az 
állami intézetek, szolgálatok, stb. által közösen produkált országos hivatalos parlagfű-
felmérési, illetve parlagfűpollen-mérési eredmények szerint megállapított parlagfű-
helyzet területi megoszlása alapján meghatározott régiókban, illetve térségekben kell 
megkezdeni (az alábbiakban kifejtve). 

 
‐ A hivatalnak a földtulajdonosokat ösztönöznie kell arra, hogy (kisebb összegért) önálló 

kezdeményezéssel kezdjék meg ingatlanhatáraiknak hivatalos kijelölés szerinti 
pontosítását és állandósítását, vagy (nagyobb összegért) parlagfüves ingatlanok 
megállapítása esetén erre köteleznie kell a tulajdonosokat. Ezzel a teljes folyamat 
ellenőrizhetővé, követhetővé válik, illetve megfelelően tiszta jogi alap is képződik. A 
bemért és megjelölt területhatárok kiszögelési pontjaival és a területeket jellemző 
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minősítési adatokkal a felépítésre javasolt állami ingatlan nyilvántartási rendszer 
folyamatosan bővülne (széljegyben). A MePAR-ban (Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer) ez nem megvalósítható cél, mert a táblahatárokon, mezsgyéken 
például pontatlan, így állapotok rögzítésére és nyomon követésére alkalmatlan; így 
annak minősége, pontossága sem fejlődik, nem aktualizált, illetve dinamikus. 

 
‐ Az agráriumban jellemző kezelési, művelési, illetve földhasználati módok sok esetben 

segítik a parlagfű térhódítását. A programmal a megfelelő technológiai megoldások 
terjesztését is fel kell vállalni. 

 
‐ A szegélyek, illetve mezsgyék jelentős részben állami, illetve önkormányzati 

tulajdonok határterületei, amely a szükséges források megteremtése és elosztása 
kapcsán emelendő ki. 

 
‐ Az új típusú állami nyilvántartási rendszer pontossága és állandósága révén felügyeleti 

rendszerként is működtethető, amely az alábbiakban részletezett országos terepi 
felmérések adatainak beépítésével rendkívül hatékony eljárási rendet életre hívó GIS-
alapú monitorozást is biztosít. 

 
‐ A földdarabok átlátható területrendezését, illetve nyilvántartási felülvizsgálatát 

mihamarabb szükséges megoldani, mert ennek hiányában azok megfelelő kezelése, 
használatba vétele sem megoldható, illetve követelhető meg egy erre vonatkozó 
fenntartási és végrehajtási terv keretében, amely azonban az agrárterületek parlagfű-
mentesítésének egyik alapvető követelményét jelenti. 

 
‐ A nevezett rendszer az alábbiakban kifejtett Parlagfű Mentesítő Szolgálat 

működésének kulcsát jelentheti egyben. 
 

‐ A rendszer működtetésének első motorja javasoltan az ösztönző támogatási és 
nem a büntetéses végrehajtási rendszer kell legyen. 

 
‐ Az ösztönző támogatási rendszerről: 

‐ Ajánlásunk szerint a szankcionálás szükséges szabályozási elem ugyan, de nem 
elsőrendű szinten. 

‐ Elsősorban olyan utófinanszírozási rendszer bevezetésére van szükség továbbá, ahol 
elsőrendűen a parlagfű fejlődésének nem kedvező, illetve azt visszaszorítani képes 
üzemmódok, művelési ágak, vetésszerkezetek, művelési eljárások és technikák; 
továbbá a már parlagfüves területek környezetkímélő, részben alternatív 
parlagfűmentesítési eljárásai kapnak kiemelt támogatási szorzót, szemben a 
hagyományos, jellemzően „elparlagfüvesedő” gyakorlatokkal, illetve a parlagfű 
növekedését csak nagy mennyiségű vegyszer használatával megakadályozni képes 
védekezési eljárásokkal. 

‐ A javasolt rendszer továbbá a parlagfüves táblákat kizárja a támogatható 
földterületek köréből és a jogosultságot visszatérő terepi ellenőrzések útján ítéli meg, 
illetve hitelesíti - kiemelten és elsősorban a szántókra és gyepterületekre. 

 
Több EU-országban már 1996-ban bevezetésre kerültek azon támogatási elemek, amelyek a 
környezetbarát, alkalmazkodó, extenzív és természetes életteret védő mezőgazdálkodásra 
ösztönöznek. Ezek bevezetésével egyúttal a parlagfű visszaszorulása is megoldható, illetve 
várható, mind rövid, mind hosszútávon. Ilyen támogatási elemek (szorzótényezők) például: 

15 
 

‐ műtrágyázás elhagyása (a talaj elsavanyodásának csökkenésével hosszútávon a parlagfű is 
kevesebb élőhelyre talál) 



‐ biológiai (organikus) gazdálkodásra való eltérés gyepen, szántón, szőlőben, 
gyümölcsösben, illetve biotermék-termelés a peszticidhasználat elhagyásával (más 
gyomok tömegessége ugyan nő ez által a művelés függvényében különböző mértékben, 
azonban ezzel egyúttal a parlagfű versenytársai is számosodnak, így annak 
„berobbanásával”, sűrű termény alatti „parlagfűszőnyeg” kialakulásával általában kevésbé 
kell számolni) 

‐ szántó extenzív gyeppé alakítása, illetve extenzív gyepek fenntartása pl. legeltetéssel, 
kaszálással. (a parlagfű visszaszorítása szempontjából az egyik legjobb művelési ág) 

‐ számosállatlétszám csökkentése (a parlagfű túllegeltetett gyepeken szálanként és 
kiscsoportosan, a zavarások, feltört gyepfoltok helyén, illetve az eróziós mikrovízmosások 
mentén jelenik meg, amely az intenzív állattartás csökkentésével egyre kevésbé jellemző)  

 
Ezen túl azonban számos más üzemmód, illetve technológia is szerepelhet még a kiemelt 
támogatást élvező gazdálkodási formák és eljárások listájában, amilyen például a lejtővel 
merőleges irányú eke- és géphasználat, amelynek következtében nem csak a talajt védjük meg az 
eróziótól, de a parlagfű elterjedését is fékezzük. Erdőgazdálkodásból is hozhatunk példát. Az 
erdőborítás folytonosságának szálalással, vagy kiscsoportos szálalóvágással történő biztosítása, a 
magas vágásforduló, az őshonos fákkal történő természetes felújítás, vagy a hideg téli időszakra 
időzített rövidfás közelítési mód alkalmazása mind olyan eljárások, amelyek a nagy területeket 
érintő, intenzív, tarvágásos, talajelőkészítéssel megoldott, gyakran ültetvényszerű 
erdőgazdálkodási módokkal szemben mind a talaj és termőhely védelme szempontjából, mind a 
parlagfű és parlagfűpollen tömegességének visszaszorítása végett támogatásra érdemes eljárások.   
 

‐ A javasolt területi alapú, ingatlan nyilvántartási kataszter alapján végzett szabályozás 
eljárási rendjének rövid leírása, a megfelelő törvényi keretek hatályba helyezését 
követően: 
‐ Határmezsgyék, illetve szegélyterületek esetén, ha a hivatalos kimutatások, vagy 

bejelentések alapján parlagfű elleni védekezést kell elrendelni, akkor a határmezsgyén 
érintett feleket ingatlan nyilvántartási eljárásban kellene kötelezni az ingatlan 
helyszíni kitűzetésére, amelyet az illetékes hivatal rendelne el. 

‐ A fertőzött területre a földhivatal által kirendelt hivatali földmérő, illetve az illetékes, 
a vetés és a parlagfű borítását becslő hivatali minőségellenőr szállna ki (az utóbbi a 
mentesítést követően, illetve a rákövetkező években is). 

‐ A tulajdonos(ok) a hivatal képviselőinek a papírok szerint a terepen mutatnák be, hogy 
hol van az ingatlanhatár, amely alapján a hivatal kijelöli azon pontokat, amelyeken az 
ingatlanhatár állandósítását el kell végezni. 

‐ A megjelölt határon belül felvett, az ingatlanon lévő kultúrára, illetve a parlagfűre 
vonatkozó minőségi és mennyiségi szempontok szerint értékelt eredmények alapján a 
hivatal támogatás-megvonást, illetve büntetést állapít meg, illetve ró ki, amely mellett 
az államigazgatási (eljárási) költségeket is külön felszámolja, egységes, előre 
meghatározott tarifarendszer szerint (pl. 600 Ft/ha/alkalom). A hivatal általi minősítés 
szerint a tulajdonos nem jogosult támogatásokra, vagy azok lehívására sem 
mindaddig, amíg a probléma meg nem szűnik, amelyet a következő évben esedékes 
utóellenőrzés vizsgál felül. 

‐ A hivatal a helyszíni megállapításokat, a felmérési eredményeket, a kiszabott 
területhatár-módosítási munkát, a kiszabott parlagfű-mentesítési eljárást (és a későbbi 
visszatérésekkor ennek elvégeztét és fenntartását) is széljegyként bevezeti az ingatlan 
nyilvántartásba, ahogy a pontos birtokhatár-méréseket is. 
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‐ Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett részek törölhetősége is megengedett, így a 
hivatal, ha az utóellenőrzéskor úgy látja, hogy a probléma megoldódott, törli a 
bejegyzést; a rendszerben így az egykori problémának és a megoldásának is marad 
nyoma, amelyről pl. egy leendő földvásárló is tájékozódhat. 



‐ A probléma fennállása esetén a hivatal általi minősítés szerint a tulajdonos nem 
jogosult támogatásokra, vagy azok lehívására, továbbá bírság fizetésére kötelezhető a 
megfelelően előkészített vonatkozó törvényi keretek szerint. 

 
‐ A föld, mint környezeti elem és erőforrás védelméért, illetve annak fenntartható és 

környezetkímélő műveléséért és használatáért, továbbá ez által áttételesen, az egészséges 
környezet védelméért, a parlagfűmentes terület biztosításáért, mint kötelezettségért a 
felelősség vállalója a tulajdonos legyen a földhasználóval szemben, illetve e 
kötelezettségét ne ruházhassa át! Az állam a tulajdonosokon keresztül tud a folyamatnak 
"megálljt parancsolni" és a helyzetet normalizálni, hiszen az állam a tulajdonost egy 
megfelelően kiépített rendszeren keresztül egy gombnyomással elérheti. Az első, virágzás 
előtti felmérést követően lehetőséget kell adni a tulajdonosoknak az önkéntes mentesítésre. 
Javasoljuk, hogy ehhez az egészségügyi vagy gazdasági problémákkal küzdő tulajdonosok 
kapjanak állami vagy önkormányzati támogatást (pl. közmunka keretében). Az ismételt 
felmérés után a növényvédelmi bírságot kivétel nélkül ki kell szabni. Ha a felelősség 
vállalója, vagyis a megbírságolható személy kizárólag vagy végső soron a tulajdonos, 
akkor így késztetve van arra, hogy a felelőssége folytán törvényes módon, szakképzett 
munkaerőt alkalmazzon a föld megművelésére, vagyis kérjen igazolást és referenciát az 
illető szakértelméről és igényességéről, továbbá késztesse ez őt arra, hogy ezen elvárásokat 
(pl. „legyen és maradjon a föld parlagfűtől mentes”) szerződésben rögzítse. Meg kell 
szüntetni azt a jelenleg általános problémát, hogy a bírságolás alól a nagy lobbierővel bíró 
nagy-gazdák esetenként ki tudnak térni.  

 
‐ Parlagfüves tábla, vagy egyéb terület esetén a felmerülő költségek fedezetét részben-

egészben a problémát okozó földtulajdonosnak kelljen viselnie: mind a felméréssel, mind a 
rendezéssel járó költségeket; elkerülve, hogy ez a tevékenység az adóból legyen fedezve. 
Ide sorolható pl.: kiszállás, hitelesített földmérés, parlagfű tömegességének felmérése, 
nyilvántartásba vétel, stb. A kényszerkaszálás tehát ebben a rendszerben nem az egyetlen 
költség, ezt még egyéb "rendezési költségek" is kiegészíthetnek, vagy helyettesíthetnek, 
amilyen például az teljes kultúra földbe forgatása. A tulajdonosi alapon való 
kötelezettségvállalás szorgalmazása szektortól és fekvéstől függetlenül (kül- v belterület) 
azt is lehetővé teszi, hogy a hatóság földtulajdonossal szemben gyorsan és hatékonyan 
tudjon fellépni. 

 
‐ A parlagfűmentes, vagy mentesített és így fenntartott területek hivatalos emblémát élvezve 

nagyobb (akár piaci is) értéket is képviselhetnének, mint a parlagfüves területek. A hivatal 
így az eljárások során "zöld karátok" kiadásával is ösztönözhetné a 
földtulajdonosokat arra, hogy területükön ne engedjék meg a parlagfű térhódítását, 
vagy szorítsák vissza azt. 

 
‐ Azonnali törvénymódosítás szükséges a kényszerkaszálás végrehajtásának 

szigorítására a haszonnövénnyel beültetett területek esetén is, mivel a parlagfüves 
földekből eredő nemzetgazdasági kár még pusztán anyagilag szemlélve is nagyobb, mint 
az ezeken található termény értéke. 

 
‐ Szezon alatt a kivételezés és korrupció látszatának elkerülése végett nyilvánossá kell 

tenni a felmérések adatait, az elrendelt kényszerkaszálások helyszíneit, a megnyert 
források és a kiszabott büntetések nagyságát.  

 
‐ Ki kell alakítani az egylépcsős felmérés-végrehajtás rendszerét, az észleléstől a 

végrehajtásig eltelt időt 2 hétben kell maximálni. Jelenleg az eljárások sokszor a parlagfű 
magjának beéréséig húzódnak. 
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‐ Minthogy a parlagfű Magyarországon részben természeti csapásnak tekinthető és a 

parlagfű-mentesítés közérdek, így ennek felelősségét és költségeit álláspontunk 
szerint nem lehet minden esetben és teljes egészében a gazdálkodókra terhelni, 
meghatározott esetekben állami felelősségvállalás is szükséges lehet; az államnak a 
parlagfű-mentesítés igazolt költségének egy meghatározott részét megfelelő igény és 
jogosultság esetén vissza kellene térítenie a gazdálkodó részére. A parlagfű-mentesítés 
állami támogatása a költségvetés szempontjából előnyös lehet, ha tekintetbe vesszük, hogy 
az allergia miatti gyógyszertámogatás és munkaidő-kiesés a hatékony mentesítés által 
várhatóan nagymértékben csökkenni fog. Ha a földtulajdonosok a mentesítést nem végzik 
el és a területükön virágzó vagy magot hozó parlagfű mutatkozik, akkor az állam legyen 
jogosult kényszerintézkedés elrendelésére, amely esetben ennek költségét teljes egészében 
az érintett földtulajdonosokra terhelheti. 

 
‐ Megfontolásra javasoljuk egy országos hálózatban működő Parlagfű-Mentesítő Szolgálat 

felállítását, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, az alábbi 
feltételek szerint működne: 

o A Szolgálat szakértői támogatást nyújtanak az igénylő tulajdonosoknak, 
gazdálkodóknak a parlagfű-mentesítési eljárásokról, technológiákról, eszközökről, 
jogszabályokról, a parlagfűmentes gazdálkodásról. 

o A Szolgálat az igénylő földtulajdonosok részére bármely művelési ágban, bármely 
növénykultúrában, bármely vegetációs időszakban vállalja a parlagfű-mentesítés 
elvégzését a legkorszerűbb és leggazdaságosabb, tudományosan megalapozott 
módszerek alkalmazásával, a környezetvédelmi, egészségvédelmi és jogi előírások 
betartásával; megfelelő térítés ellenében (tehát kiterjedt szakgárdával rendelkezik). 

o A Szolgálat által végzett mentesítési beatvakozás jelentsen garanciát arra, hogy az 
azt igénylő földtulajdonost az adott évben a parlagfű miatt nem érheti semmilyen 
hatósági elmarasztalás.  

o A Szolgálat non-profit vállalkozásként is működhetne. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium részére javasoljuk megfontolni a szolgálat működési költségeinek 
részleges vagy teljes átvállalását legalább a szolgálat működésének korai 
szakaszában.  

o A Szolgálat által végzett tevékenységek díjtételeit nyilvános díjtáblázatba kell 
foglalni. 

o A Szolgálatnak legyenek az országban több helyen kirendeltségei, és az igényelt 
beavatkozást a kérdéses földterülethez földrajzilag legközelebbi kirendeltség 
végezze el.  

o A Szolgálat vegyen részt a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, és ebben 
működjön együtt a parlagfű-monitorozást, a pollenkoncentráció-mérést végző 
szervezetekkel. 

o A Szolgálatot az illetékes hatóságok megbízhatják a parlagfű-mentesítési 
kényszerintézkedések végrehajtásával is.  

 
‐ Javasoljuk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium készítsen rendeletet arról, hogy minden 

polgármesteri hivatalban jól látható helyen függesszenek ki egész évben olvasható 
felhívást a parlagfű elleni védekezésről. Ez a felhívás tartalmazza a témához kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségeket, a mentesítési határidőket, a mulasztások miatti szankciókat, 
és adjon eligazítást arról, hol találhatók meg a parlagfű-mentesítési módszerekre, 
technológiákra vonatkozó útmutatások (pl. kormányzati portál, „tudástár”). Ha a parlagfű-
mentesítő szolgálat működésbe lép, akkor a felhívásban szerepeljenek a vele kapcsolatos 
információk is. 
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‐ A föld- és kerttulajdonosok, gazdák, erdészek, stb. célcsoportja számára legyen elérhető 
egy folyamatos fejlesztés alatt álló, több szakma és tudományterület képviselője által 
működtetett online szakértői „parlagfűportál”, ahol minden szükséges információ, 
ajánlás, hír, stb. megtalálható, s ahol „szakértő válaszol” szolgáltatás működik, s ami 
szoros kapcsolatban áll a többi célcsoport számára készített hasonló portál tartalmával és a 
Parlagfű Mentesítő Szolgálattal. 

 
‐ Mivel az eddigi, 1% körüli (kivételezésre és részrehajlásra is lehetőséget adó) 

szúrópróbaszerű földszemlék nem hoztak jelentős változást és az országos helyzetről sem 
szolgáltak elegendően részletes információval az általánosításhoz. Mindezen okokból 
egyrészt támogatjuk a tervbe vett helikopteres felderítést, másrészt azonban 
célravezetőnek tartanánk a terepi bejárással történő, éves, országos parcellaszintű 
felmérés támogatását és megszervezését is, kiemelten (pl. részletesebb módszertant 
követve) azon térségekben, amelyek az Aerobiológiai Hálózat adatai alapján és a FÖMI 
parlagfű-veszélyeztetettségi térképe szerinti becslésben kimagasló módon fertőzötteknek 
ítélhető, illetve kiterjedne az ország kiemelt turisztikai térségeire is. A terepmunka 
elvégzéséhez kb. 10 településenként mindössze egyetlen megbízott szezonális alkalmazása 
elegendő, amely megfelelően kidolgozott és alkalmazott módszer bevezetésével, például 
az adatok hatékony fogadásával, nemzetgazdasági szinten kifizetődő befektetést jelent. 

 
‐ A parlagfű ökológiai igényeinek ismeretében listázásra, bővítésre és pontosabb 

meghatározásra szorul azon termőhelyek és élőhelyek, továbbá növényközösségek és 
kultúrák sora, amelyekről ismeretes, hogy megfelelnek a növény életfeltételeinek 
(azaz optimálisak számára, vagy tulajdonságai révén még a növény pesszimumán belüli 
viszonyokat biztosítanak). Jelenleg ilyenek például az erózióval érintett termőhelyek, a 
gyengén savanyú, illetve sekély, tápanyagszegény talajok; továbbá egyes terménytípusok, 
pl. napraforgó kultúrák. Az így meghatározott lista egyúttal a parlagfűvel veszélyeztetett 
termőhelyek és élőhelyek listájaként is szolgál, amely segítségünkre szolgálhat mind a 
megelőzés kidolgozásában, mind a megfelelő védekezési eljárások megadásában; élőhely-
kezelési útmutatások alapjául szolgálhat, földművelési és földhasználati technikák 
megválasztásához, vagy például a műholdképes, vagy legi-felderítéses értékelések során 
adhatna támpontot. Ennek felállítására mihamarabb szükség van, amely az első országos 
parcella-szintű terepi felmérés egyik eredményeképpen meg is valósítható. 

 
‐ A jelenlegi védekezésre törvényileg meghatározott jún. 30-i határidő az erre vonatkozó 

kísérletek szerint túl korai, illetve az elterjedt jelenlegi módszer nem teljesen megfelelő; 
javasolt ennek kitolása (agrár, aerobiológus és botanikus szakértők bevonásával). 

 
‐ A megoldáshoz szükséges, hogy a program kormányzati stratégiához illeszkedjen, és 

válságkezelési tervben legyen megfogalmazva. 
 

‐ Szükséges az eddigi fő intézkedések és mentesítési tervek, javaslatok részletes kritikai 
revíziója.  

 
‐ A szabálysértések megítélésekor és elbírálásánál az indoklás szintjén is legyenek 

meghivatkozva az Alaptörvényben és egyéb jogi alapokiratokban és szabályozásokban 
lefektetett alapvető emberi, nemzetközösségi és állampolgári jogok (EU-direktívák; 
nemzetközi deklarációk, pl. EVS - ISR, IHR; egyezmények, pl. CEHAPE III. cél). Ehhez 
érdekérvényesítés szükséges a hazai jogalkotás és jogérvényesítés területén, nemzetközi 
jogharmonizációval, amelyet ajánlással fogalmazhatunk meg.  
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‐ Minthogy a parlagfű-mentesítés és a parlagfűmentes gazdálkodás európai ügy és minden 
ország érdeke, javasoljuk EU-támogatás igénylését a program megvalósításához. 
Javasoljuk a gazdálkodók parlagfű elleni küzdelmét az eddigi agrárkörnyezetvédelmi 
programokhoz hasonlóan (Natura2000, KAT) a kockázatos ill. veszélyeztetett térségekben 
(előzetesen kockázatelemzés alapján meghatározott zónákban) többletelőírások teljesítése 
mellett, a parlagfű fertőzés felszámolása esetén, juthassanak többlettámogatáshoz az 
érintett gazdálkodók. 

 
‐ Fontos lenne, ha az szja 1%-át és a közmunkát egy átfogó parlagfű-mentesítési program 

keretében is fel lehetne használni, például egy régió turisztikai fellendítése érdekében. 
 

‐ A megoldásra leginkább ott kell koncentrálni, ahol a probléma leginkább kifejeződik, oda 
kell fókuszálni: elsősorban a mezőgazdasági művelés alatt álló, ill. a művelésből nemrég 
kivont, nem parlagfű-mentesített területekre, a különféle okokból, elsősorban építkezések 
miatt megbolygatott földterületek, a közlekedési utak környezete.  Ezeken azonnali 
hatállyal meg kell kezdeni a visszaszorítást  célzó program kidolgozását (jogszabályi és 
intézményes háttér, intézkedési terv kidolgozása, stb.), hogy a program mihamarabb 
megindulhasson, és már az idei parlagfűszezonra eredményeket hozzon.  

 
 
További táj- és földhasználati módok szerinti konkrét javaslatok a teljesség igénye nélkül: 
 
Az eddigi felmérések szerint a parlagfű pollentermelésének 80-90%-a mezőgazdasági művelésbe 
bevont földekről származik. Áttörést tehát először ezen a téren kell elérni. Az eddigi kutatások 
alapján egyértelművé vált, hogy mely területekre és milyen növénykultúrákra kell a legnagyobb 
figyelmet fordítani: a napraforgó, a kukorica és a gabonafélék azok a kultúrák, amelyekben a 
parlagfű a legnagyobb egyedszámban fordul elő. Ezekhez a kultúrákhoz különösen fontos a 
gazdálkodók rendelkezésére bocsátani olyan szakmai ajánlásokat, amelyekben a parlagfű minden 
életszakaszához találnak tudományosan megalapozott, a környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontokat és jogszabályokat tekintetbe vevő mentesítési megoldásokat. A különböző 
vetésforgók, vetésszerkezetek helyes megválasztásával önmagában is érhető el javulás. Az 
alábbiakban művelési áganként külön-külön vázoljuk a legfőbb problémákat, illetve hozunk fel 
néhány példát. 
 
 
Szántó, legelő, kaszáló, parlag: 
 
A szántó művelési ágban használt területeken jellemzően növénytermesztés folyik; de léteznek 
idős és fiatal parlagok és ugaroltatott területek is, melyek ebben a művelési ágban vannak 
nyilvántartva. A növénytermesztést az EU földalapú támogatásban részesíti, aminek feltétele a 
helyes gazdálkodási gyakorlat betartása. Ezt a követelményrendszert a parlagfű elleni védekezés 
minősége nem befolyásolja, s mivel a kritériumrendszer erre nem vonatkozik, az nem tud 
visszahatni a parlagfű elleni intézkedés a támogatás csökkentésére, vagy megvonására.  
 
A gyepek feltörése országosan jelentkező, jellemző probléma, mert a szántó művelési ág nagyobb 
támogatást élvez. Ajánlásunk szerint a gyepesítés, legelő létesítés, illetve a tartós gyep fenntartása 
támogatandó művelési ágként kell, hogy szerepeljen, illetve mind az Agrár és 
Környezetgazdálkodási Programnak, mind a 10 éves nemzeti vidékfejlesztési stratégiának 
koncepcionális alapját kell, hogy képezze, megfelelően összehangolva az állattartással (extenzív 
legeltetés, stb.). 
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A parlagfűvel leginkább veszélyeztetett kultúrák: napraforgó, kukorica, a nyár eleji betakarítású 
növények (pl. gabonák) kezeletlen tarlói, kabakosok, kapás kultúrák, valamint ezek 
táblaszegélyei. A szántóföldi kultúrák közül azok bírnak a legnagyobb parlagfű immunitással, 
melyek a legnagyobb és legtartamosabb borítottságot biztosítják. Ilyenek az őszi vetésű 
gabonafélék és különösen azok a növénytársítások, amelyek fokozott növényborítást 
eredményeznek: pl. gabona támasztónövény, kúszó pillangósok (borsó, bükköny stb.). Ezek az 
ún. „takarmánykeverékek” nem ismeretlenek a magyar mezőgazdaságban, azonban a szója 
térnyerése és egyeduralkodása miatt háttérbe szorultak, nem csak a termesztési, hanem kutatási 
szempontból is. Fontos megjegyezni, hogy ezek a szójával ellentétben az ország bármely részén 
termeszthetőek, magas fehérjetartalmúak, így a szója kiváltására – és így a GMO kockázat 
mérséklésére is – alkalmasak lehetnek, csökkentve fehérjefüggőségünket. Megemlítésük azért 
fontos, mert ezekkel a régen bevált terményekkel (pillangós nitrogéngyűjtő fajok), mint ún. 
talajépítő kultúrákkal, vetésforgóban váltva gabonanövényeinket, szinte vegyszermentesen, így 
környezetkímélőbb és extenzívebb módon oldható meg a növénytermesztés, amely egyben a 
parlagfű tömeges megjelenésének is megakadályozója. E technológiák fejlesztése (mind a 
termesztés, mind a takarmányozás területén) a hazai állattartókat is segíthetné és egyúttal 
hozzájárulna az alacsonyabb önköltségű, de minőségi termékek létrehozásához. 
 
Az parlagok, ugarok művelési kényszere káros, ajánlásunk szerint nem támogatandó 
tevékenység, mert állandó bolygatást jelent, a parlagfű kiváló megtelepedési helyét. 
 
A lejtőirányban történő szántás és vetés fokozott felszíni vízáramlással és erózióval jár, így 
a parlagfű terjedését segíti; nem ajánlott. 
 
Azon kultúrákban, ahol rendkívül sok a parlagfű, javaslatunk szerint szankcióként a teljes 
(értéktelen) kultúra földbe forgatása is legyen elrendelhető (megfelelő kivitelezéssel, a 
parlagfű magjának érése előtt ez veszélyt nem, ellenben zöldtrágyázást jelent). 
 
 
Szőlő, kert, gyümölcsös:  
Ezen kategóriákban a legnagyobb probléma a területek művelésének elmulasztása, ami miatt 
többek között a parlagfű is jelentős probléma lehet (fiatal felhagyott területek esetén). 
 
 
Erdők, ültetvények: 
A támogatás kapcsán vázolt eljárásokon túl a parlagfű visszaszorítása érdekében általánosan az 
ún. Pro Silva hozzáállás és módszerek biztosítása ajánlható. A kis területeket érintő 
végvágásokkal és a hosszan elnyújtott felújítóvágásokkal történő erdőművelés, az adventív 
fafajok mellőzése az őshonosok javára, a diverz erdőszerkezet kialakítása, a magasra helyezett 
vágásforduló, továbbá ültetvények esetén a sorközfüvesítés, a legkisebb mértékű bolygatás, a 
gyorsan növő őshonos fafajok választása és az inváziós, adventív fafajok elhagyása az alapvető, 
támogatható módszerek közül valók. Erdőterületen a talaj indokolatlan bolygatása (pl. tuskózás) 
és az őshonos vágástéri növényzet herbicidekkel történő irtása rendkívül elterjedt, többek között a 
parlagfű-problematikát is erősítő eljárási módok. 
 
Kiemelten javasolt továbbá a településeket összekötő utak mentén a fasorok létesítése és a 
mezővédő erdősávok telepítése. 
 
 
Végezetül néhány olyan probléma, amelyek jellemzően, vagy sok esetben kizárólag a megfelelő 
ismeretek hiányából adódnak: 

‐ Mechanikai védekezés választása olyan helyeken, ahol vegyszeres védekezés ajánlott;  
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‐ Nem megfelelően (pl. időben) végzett kaszálás;  
‐ Kaszálás alkalmazása olyan mikrokörnyezetekben (pl. kertekben), ahol inkább a növény 

kihúzása, kiforgatása ajánlható;  
‐ Az adott gyom és a gyomirtási szakismeret hiánya;  
‐ A nem minősített, gyomokkal fertőzött vetőmag elterjedt használata; 
‐ A gyomirtás elmaradása parlagfűvel fertőzött területeken. 

 
 
Az Aerobiológiai Hálózatnak és koordináló szervének, mint alappillérnek működtetési költségei: 
 
A probléma megoldása érdekében, mint arra utaltunk, szükség van egy központilag 
megszervezett és finanszírozott, komplex kutatási célokat felkaroló, összehangolt módszertan 
szerint működő intézményi rendszerre, amely rendszer kutatást és lakossági tájékoztatást szolgáló 
feladatai, mind az agrár-, mind az egészségügyi szektort érintő komplex feladatot teljesítenek. Az 
OKI Aerobiológiai Osztálya e javasolt rendszer egyik oszlopos tagja, szakmai háttérbázisa a 
közép- és hosszútávú aerobiológiai stratégia  kidolgozásában, a komplex országos program 
megvalósításában meghatározó. A parlagfűmentesítési intézményes rendszer további kiemelt 
tagjai ajánlásunk szerint a következők: földhivatalok, OMSZ, MTA kutatóintézaetek, FÖMI, 
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat. 
 
Az OKI-AMO működtetéséhez jelenleg is elengedhetetlen egy éves szinten biztosított központi 
költségvetési keret, továbbá az Aerobiológiai Hálózat állomáshelyeinek fenntartását és munkáját 
szolgáló, hosszútávú támogatási rendszer kidolgozása. A támogatások évek óta mutatkozó 
csökkenő mértéke miatt ugyanakkor mind a Hálózat, mind az Osztály működtetése jelenleg is 
nehézségekkel küzd, miközben a szellemi tőke és eszközpark nagyobb részben rendelkezésre áll. 
A mind szűkebb forrás (pénz és munkaerő) közvetlen hatásaként jelenleg nincs kapacitás a 
megfelelő aktualitású és minőségű adatszolgáltatásra és lakossági tájékoztatásra, vagy az 
adatkiértékelések tudományos fejlesztésére, miközben a háttérben komoly, támogatásra szoruló 
fejlesztési lehetőségek és kitörési pontok állnak, amit többek között monitorozási és kiértékelési 
módszerparkjának elfogadottsága is mutat.  
 
Kiemelt fontosságú, hogy már rövid távon, már 2012-re biztosítva legyen egy állandó éves keret, 
amely az Aerobiológiai Hálózat és koordináló Osztályának hatékony működtetését szolgálja. 
2004-2009 között ezek a költségek a szja 1% felajánlásokból származó „parlagfű pénzből” egyre 
csökkenő mértékben - többé-kevésbé - fedezhetőek voltak. 
Központi költségvetési forrás hiányában, a jelenlegi finanszírozási konstrukció mellett a Hálózat 
mind kevésbé tudja ellátni feladatkörét, kielégíteni a lakossági és tudományos igényeket. A 
zavartalan működés egy állandó éves központi költségvetési keret biztosításával oldható meg. Az 
OKI-AMO megfelelő működéséhez szükséges éves költség:  

- tárgyi, karbantartási költségek 18 állomásra: 8 millió Ft . 
- csapdák közüzemi díja: 2 millió Ft 
- feldolgozandó minták szállítási költsége:  3 millió Ft. 
- szükséges humánerő: 7 millió Ft 
 

Ezen túl fontos, hogy az Aerobiológiai Hálózat regionális állomáshelyein legyen egy-egy 
félmunkaidős munkahely biztosítva. Ez a humánerő állomáshelyenként plusz kb. 1 millió Ft-ot 
jelent évente. 
  
A hálózatfejlesztés költségvonzata: 

-        csapdánként 2,5 millió Ft + működési költség (fenntartási, dologi, szállítás, munkaerő)  
-        meteorológiai állomás kapcsolt telepítése esetén állomásonként plusz 1,6 millió Ft.  
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Összefoglalva, az aerobiológiai monitorozás hatékonyságának növeléséhez, feladatkörének 
megerősítéséhez az alábbi feltételek megteremtése ajánlható: 
I.) A jelenlegi állomáshelyek fenntartásának és működtetésének biztosítása, Hálózat-rehabilitáció. 
II.) A központi koordináló, adatgyűjtő és – feldolgozó szerv megerősítése. 
III.) További meteorológiai állomások telepítése a csapdákhoz. 
IV.) A hálózatépítés további irányai és lehetőségei (Balaton kiemelt üdülőkörzet, Budapest 
agglomeráció monitorozás alá vétele, hálózaterősítés a parlagfűvel erősen fertőzött 
országrészeken). 
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