Rövid tájékoztató a kerekasztal 2010. évi második üléséről
Képviselői Irodaház, 2010. szeptember 29. Budapest
Napirend
1. Előadások
10.00 – 10.15. Dr. Kósa Lajos allergológus (Svábhegyi Országos Allergológiai Intézet):
A pollenek hatása az allergiás szervezetre
10.16– 10.30 Simon Gergő vegyész- környezetkémikus (Levegő Munkacsoport): A
légszennyezés, allergia és asztma kapcsolata
10.31-10.45 Csecserits Anikó ökológus (MTA ÖBKI) és Exner Tamás: A parlagfű
előfordulása különböző tájhasználati típusokban
2. Beszámolók
10.45 – 11. 15. A kerekasztal tagjainak rövid beszámolói (5-5 percben) az idei
tapasztalatokról; a hozzászóláshoz előzetes, írásbeli jelentkezést kérünk*.
3. Munkacsoportok alakítása
11.15 – 11.45. Munkacsoportok alakítás a parlagfű mentesítés és megelőzés
hatékonyabbá tétele érdekében, a szabályozás áttekintésére, új szabálytervezetekhez
javaslat készítésére. A javasolt munkacsoportok: jogi, ökológiai, intézményi,
gazdasági, egészségügyi, mezőgazdasági, környezeti nevelési munkacsoport.
A munkacsoportok megvitatása, koordinátorokra való javaslattétel történhet a
kerekasztal ülésén, illetve később e-mailben. A munkacsoportok felállításának
határideje: október 15.
4. Levél Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez
11.45 – 12.00. Az idei parlagfű-szezon munkáival kapcsolatos, tájékoztatást kérő levél
fogalmazása Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez (a levél tervezete a
meghívó melléklete).
2010. szeptember 29-én tartotta második ülését az Allergia-Parlagfű Kerekasztal az
Országgyűlési Képviselőházban. Az ülésen részt vett Bartos Mónika (Fidesz), Szabó Rebeka
(LMP) és Dr. Stágel Bence (KDNP) országgyűlési képviselők. Megjelentek a civil
szervezetek, szakértői intézmények képviselői és érdeklődő állampolgárok is.
Előadást tartott Dr. Kósa Lajos professzor, ügyvezető igazgató (Svábhegyi Gyógyintézet),
Simon Gergely környezetkémikus (Levegő Munkacsoport) és Csecserits Anikó ökológus
(MTA ÖBKI).
A PME kérte, hogy a társelnökök által tervezett munkacsoportok december 15-ig adják le az
összeállított anyagot, mert csak akkor látja realitását, hogy az abban írtak megvalósításra
kerülhessenek a 2011-es érdemi munkában. A tervezett munkacsoportok felállításáról,
számáról még további egyeztetések szükségesek. A kerekasztal információkat kérő levelet
fogalmazott Dr. Fazekas Sándor miniszternek, a tervezethez október 5-ig lehet hozzászólni.
A Kerekasztal ülése után a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület a kerekasztal
résztvevőit Budakeszire, helyszíni bejárásra hivta. A bejárásról értesítették az illetékes
Budakörnyéki és Pest Megyei Földhivatal és a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársait.

Budakeszi - Páty határában becsléseink szerint 10 hektárt meghaladó parlagfűbozót a korábban bolygatatlan - állami tulajdonú erdőterület erdőfelújítási célból történő
felszántásával keletkezett. A területet vadkár ellen ugyan villanypásztorral bekerítették, de a
csemeteápolás, a virágzás előtti parlagfűirtás elmaradt.
2010. szeptember 30.
Összeállította: Dr. Juhászné Halász Judit
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