Összefoglaló
az Allergia-parlagfű kerekasztal 2010. évi első üléséről
Az ülésre 2010. július 15-én, a Képviselői irodaház 562. számú termében került sor.
Levezető elnök: Bartos Mónika országgyűlési képviselő, a kerekasztal társelnöke.
Résztvevők, a jelenléti ív szerint:
Barabás Györgyi (NGM), Dr. Barta Eszter (JNO), Bartos Mónika országgyűlési képviselő
(FIDESZ, Fenntartható fejlődés bizottság), Dr. Bíró Eszter (EKE), Csecserits Anikó (MTA
ÖBKI), Csornai Gábor (FÖMI), Dr. Dobi Bálint (VM), Exner Tamás (PME), Gulyás Dénes
országgyűlési képviselő, Dr. Hajósy Adrienne (ZN), Ignéczi Tibor (LAKSZ), Jáger János
(OT küldött), Dr. Juhászné Halász Judit (PME), Dr. Kardeván Endre államtitkár (VM ),
Kárpátiné Dr. Győrffy Katalin (NNK), Dr. Kelen Andrásné (PME), Dr. Kuslits Béla (JNO),
Loksa Gábor (SZIE), Mikulás József (SZBKI), Dr. Mikus Gábor (FÖMI), Dr. Nékám Kristóf
(MAKIT), Dr. Páldy Anna (ÁNTSZ-OKI), Dr. Simonyi Péter (OGY), Szabó Rebeka
országgyűlési képviselő (LMP, Mezőgazdasági bizottság), Szalai Sándor (SZIE), Szalay
Benedek (Fővárosi Földhivatal), Dr. Szemán László (SZIE), Verő Krisztina (PME), Zábráczki
László (JOBBIK), Zsarnóczai István (ZSMTE).
Az ülés osztrák vendégei: Prof. Mag. Hermann Frühstück, Burgenland zöld ombudsmanja és
Thomas Perlaky, Burgenland parlagfű koordinátora.
Az ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára.
Tervezett napirend:
1. A kerekasztal működési szabályainak megvitatása és elfogadása
2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
módosító javaslatának megvitatása civil szempontok szerint
3. Előadások:
- Prof. Mag. Hermann Frühstück, Burgenland zöld ombudsmanja
- Dr. Páldy Anna igazgatóhelyettes, ÁNTSZ-OKI
- Dr. Szemán László egyetemi docens, Szent István Egyetem
Bartos Mónika levezető elnök javaslatára a 2. és 3. napirendi pont sorrendjét megcseréltük.
Ad 1.
Az újjáalakult kerekasztal a 2008 májusában kezdődött munkát folytatja. Működési
szabályzata a korábbinak kis mértékben módosított változata. Az ülésre készült szabályzattervezetet a résztvevők megvitatták, módosító javaslatokat tettek, melyek teljes egészükben
beépültek a szabályzatba.
Az újjáalakult kerekasztalnak két társelnöke van: Bartos Mónika (Fidesz) és Szabó Rebeka
(LMP) országgyűlési képviselők. A kerekasztal munkáját a Fenntartható fejlődés bizottsága
támogatja. A kerekasztal-taggá válás feltétele a két társelnöknek egyszerre küldött, emailben
történő bejelentkezés (monika.bartos@parlament.hu, rebeka.szabo@parlament.hu). A
kerekasztal adminisztratív teendőit a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület (PME) látja
el.
Az Allergia-Parlagfű Kerekasztal Szervezeti és Működési Szabályzatát a résztvevők
egyhangúlag elfogadták. A szabályzat a jelen összefoglaló melléklete.

Ad 2.
Prof. Mag. Hermann Frühstück az év elején, Illmitzben tartott konferencián alakult
nemzetközi munkacsoport tevékenységét, a bécsi egyetem kutatási eredményeit, az ausztriai
parlagfű-helyzetet, a megelőző és védekező tevékenységet ismertette. Ausztriában a parlagfű
probléma 3-4 éve egyre nagyobbá válik, annak ellenére, hogy a parlagfű a jelenlegi időjárási
viszonyok mellett csak 500 m-nél kisebb tengerszint feletti területeken terjed. Részletesen
ismertette - a magyarországihoz hasonló - terjedési körülményeket, külön kiemelve az utak
mentén történő gyorsabb terjedés veszélyeit. A hatékony védekezésre szükség van, részben az
allergiások számának növekedése (az utóbbi 20 évben 15-ről 25 százalékra nőtt), részben a
növény éghajlatváltozás miatt várhatóan fokozódó terjedése miatt. A nemzetgazdasági kárt
mutatja, hogy tavaly a parlagfű 80 millió EUR egészségügyi kiadással terhelte az osztrák
költségvetést. A vendégek örülnek a kialakuló magyar-osztrák együttműködésnek, és remélik,
hogy a kerekasztal és a burgenlandi munkacsoport eredményesen dolgozik majd együtt.
Dr. Páldy Anna az ÁNTSZ-OKI igazgatóhelyettese a pollenhelyzet monitorozásáról és az
egészségügyi vonatkozásokról tartott előadást.
Dr. Szemán László, a Szent István Egyetem docense a parlagfű elleni védekezés
lehetőségeiről tartott előadást, a pázsitgyepekkel végzett kísérleteik ismertetésének példáján
keresztül.
Ad. 3.
A törvénytervezet részletes megvitatását a következő ülésre halasztottuk, de néhány rövid
hozzászólás elhangzott a lehetséges módosításokról. A PME nevében Exner Tamás
módosítási javaslatot tett a 2008. évi XLVI. Törvény parlagfű elleni közérdekű védekezés
elrendelését tartalmazó fejezetére. Elmondta azt is, hogy az Egyesület aggályosnak tartja a
miniszteri utasítást, amelynek értelmében az idei ellenőrzések a vis major érintettségtől
függetlenül a műveletlen területekre koncentrálnak. Az ilyen irányú nyomás a beállt
növényzetű kárpótlási földek (parlagok) feltárcsázásához vezethet, ami újragenerálja a
parlagfű problémát. Köztudott, hogy a parlagfű pollen döntő hányada a nem megfelelően
kezelt, kései betakarítású mezőgazdasági táblák (elsősorban napraforgó) felől érkezik. Dr.
Kelen Andrásné hangsúlyozta, hogy heteken belül virágozni fog a parlagfű és kérdezte, hogy
a 1,5-2 millió beteg milyen segítséget várhat. Rámutatott, hogy azonnali rövid távú cselekvési
tervre lenne szükség a katasztrófahelyzet kialakulásának elkerülésére. Kiemelte, hogy
kéréseik ellenére sem történt meg a szükséges törvénymódosítás előkészítése.
Megkerülhetetlennek tartja kormánybiztos kinevezését, mert tarthatatlan, hogy nincs gazdája
a témának. Javasolta egy megye azonnali kijelölését (pl. Somogy m.) ahol a kinevezett
kormánybiztos irányításával kiemelten átfogó munka indulhatna, hogy a tapasztalatok
birtokában a törvénymódosítás átfogó lehessen. Javasolta, hogy a televízió időjárásjelentés
műsorában rendszeresen kerüljön bemutatásra a parlagfű aktuális állapotának megfelelő képe,
hogy mindenki felismerje a növényt. Érdeklődött a tarlóprogram helyzetéről.
Az ülés végén Gulyás Dénes országgyűlési képviselő meghívta a kerekasztalt, hogy augusztus
végén, Budakeszin tartson ülést. Budakeszi önkormányzata biztosítja a helyet a
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület II. vidéki országos konferenciájának is, (az I.
konferenciát Harkányban tartották, a Zöld Forrás Egyesület szervezésében).
Bartos Mónika és Szabó Rebeka társelnökök megköszönték a részvételt és az értékes
véleményeket, fontos problémákat felvető kérdéseket. Elmondták, hogy reményeik szerint a
parlagfű kerekasztal jövőbeni működése hatékonyan hozzájárul majd ahhoz, hogy az ülésen
most csak felvetett problémák megnyugtató és hosszútávú megoldásra találjanak.
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Az ülés után a résztvevők Angyalföldre látogattak, a Duna Bay 360° tíz hektáros építkezési
területére, ahol a talajbolygatás erős parlagfű-fertőzöttséget eredményezett. Az építkezés árvíz
védekezési szempontból is aggályos, a terület feltöltése miatt. A két társelnök a helyszínen
rövid televízió interjúkat adott.
Budapest, 2010. augusztus 2.
Összeállította: Dr. Hajósy Adrienne
Jóváhagyta: Bartos Mónika sk., Szabó Rebeka sk.
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