
Összefoglaló 
az Allergia-parlagfű kerekasztal 2011. december 1-i üléséről 

 
Az ülésre 2011. december 1-ején, a Képviselői irodaház 562. számú termében került sor. 

Levezető elnök: Bartos Mónika és Szabó Rebeka országgyűlési képviselő, a kerekasztal 
társelnökei. 

Résztvevők: 

Arató János (Galgamácsa körjegyzőség), Bartos Mónika országgyűlési képviselő, Exner 
Tamás (PME), Fülöpp Éva (PMKH Földhivatal), Hajósy Adrienne (MTA), Hubik Irén 
(FÖMI), Ignéczi Tibor (LAKSZ),Dr. Juhászné Halász Judit (PME), Kárpátiné Dr. Győrffy 
Katalin (NMNK), Kövér Mónika, Lenk Zsuzsanna (BM), Mezei Attila (VM), Mészáros Imre 
(NFM), Dr. Mikulás József, Nékám Kristóf (Eü. munkacsoport), Odri Ágnes (MÁV Zrt.), 
Oláh Lajos országgyűlési képviselő, Dr. Sáhó Eszter (VM), Dr. Simonyi Péter (OGY FFB), 
Sogrik György (PME), Szabó Rebeka országgyűlési képviselő, Szalai Benedek (BFK 
Földhivatal), Szalkai Gábor (VM), Verő Krisztina (PME), Zalla Szilvia (VM Sajtóiroda). 
 
Tervezett napirend 

1. Rövid összegzés a Kerekasztal eddigi tevékenységéről - Bartos Mónika és Szabó 
Rebeka  

2. Összefoglaló a PME 2011. évi munkájáról - Dr. Juhászné Halász Judit (10 perc, 
vetített képekkel)  

3. Összefoglaló a Pest Megyei és a többi Kormányhivatal Földhivatalainak 2011. évi 
parlagfű elleni tevékenységéről - Előadó: Mezey Attila (VM)  

4. A kormány parlagfű-stratégiájának helyzete, a Kerekasztal ezzel kapcsolatos 
véleménye - Kardeván Endre államtitkár úr által kijelölt munkatárs részvételével  

5. Egyebek  

Technikai okból a napirendek cseréjére került sor. Az 1. napirendet nem tárgyaltuk; a 
kerekasztal meghívóiból, emlékeztetőiből és háttéranyagaiból készült gyűjtemény a 
kerekasztal tagjainak rendelkezére lett bocsátva, és a jelen tájékoztató 1. számú mellékletét 
képezi. A napirendek sorrendje: 4 - 3 - 2. 

Ad 4. 
Szalkai Gábor (VM főosztályvezető helyettes): Jordán László képviseletében is szólt (aki 
betegség miatt nem tudott eljönni az ülésre.  

Megköszönte a kerekasztal éves munkáját, és tájékoztatást adott a VM parlagfű 
munkacsoportjának tevékenységéről.  

Készül a stratégia, melynek "Újvárosi terv" lesz a neve. A feladatokat a 2012-2014 időszakra 
jelöli ki.  

A fő cél a hatósági eljárás egyszerűsítése; újra jegyzői hatáskörbe kerül belterületen a 
bírságolással kapcsolatos eljárás. Egy számítógépes bejelentőrendszer létesítéséről tárgyalnak 
egy informatikai céggel, amelyik a XVI. kerületben már megvalósította. 



A külterületekkel kapcsolatban a mezőgazdasági eljárásrend felülvizsgálata tavaly 
megkezdődött, egyhatóságos eljárás lesz. A fő gondot a napraforgó és a gabonatarló jelenti. A 
növényorvosi kamarával együtt már folynak továbbképzések, hogy a hatósággal való 
szembenállás csökkenjen. A felvilágosítás során például javasolják, hogy parlagfüves 
területekre néhány évig ne ültessenek napraforgót. Már idén ősszel tapasztalták, hogy sok 
helyen megfelelő tarlóhántás, illetve célzott gyomirtózást folytattak. Az idei tanfolyamokra 
több ezer gazdálkodót várnak. 

Már idén is folyt közmunka a parlagfűmentesítés érdekében, közutak, csatornák mellett. A 
Nefmi az 50 legfertőzöttebb kistérségre írt ki pályázatot. és 205 önkormányzat vett részt a 
parlagfűellenes kampányban. Megköszönte a PME önkénteseinek ezzel kapcsolatos munkáját. 

Az OKI áldozatkészen működtette az aerobiológiai monitoringhálózatot, és az interneten friss 
információk közzétételével járult hozzá a tájékoztatáshoz. Reméli, hogy a hálózat 
működtetésének költségeit már megkapta az intézet. 

A stratégia-tervezet új változata december elejére készül majd el, a kerekasztalnak is átadják 
véleményzésre. 

Már működik a hivatal honlapja, melyet az ülésen meg is néztünk (a www mgszh.gov.hu 
parlagfű oldala). A tájékoztatást és bejelentést lehetővé tevő linkek mellett a helikopteres 
felmérés előzetes eredményeit is tartalmazza. Jövőre a különböző felmérések gazdaságossági 
mutatói alapján fejlesztik tovább a rendszert. 

Több dokumentumban is szerepelt, hogy "a PME 2011-ben két millió forintos szerződés 
keretében parcellszintű felmérést végzett", ezzel szemben a szerződéskötésre és a munkára 
csak a jövő évben kerülhet sor. 

Oláh Lajos jobbító szándékkal sorolta a problémákat. A VM bizottság helyett tárcaközi 
bizottságnak kellene foglalkozni a parlagfűvel, mert félő, hogy erősen mezőgazdasági jellegű 
lesz a stratégia, holott az egészségügyi szempontokat kellene a középpontba helyezni. (Ne 
legyen szempont a "Ne bántsuk a gazdákat!".) Kérdezi, hogy a jövő évi költségvetésben 
szereplő 78 millió forint harmonizálhat-e a stratégiában megfogalmazott feladatokkal. - Az 50 
kistérséget a FÖMI térkép alapján választották ki, ez nem volt szerencsés dolog, mert a FÖMI 
térkép átlagolva mutat egy előző évi helyzetet. - Az aerobiológiai hálózatnak jövőre a napi 
munkára se pénze, nemrkéhogy on-line működésre. - Jövőre kitörési pontokat kell keresni. Jó 
hír, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök parlagfűkonferencia tartását javasolta már az év 
elejére, ígéretet tett, hogy ebben szerepet vállal. 

Nékám Kristóf elmondta, hogy a betegek nem kapnak elég segítséget. A Nefmi nem akar az 
ügy jelentőségének megfelelő súlyú szerepet vállalni. A gyógyulást ígérő csalók virágoznak. 
Az aerobilógiai hálózat ígéreteket kapott, de tudomása szerint még az idei pénzt sem utalták 
ki a hálózat működtetésére. 

Halász Judit köszönetet mondott, hogy a PME két millió forintjának ügye végre tisztázódott, 
és azért is, hogy - idén nem is - de jövőre támogatni fogják az egyesület munkáját. 

Szalkai Gábor válaszában főként a helikopteres fölméréssel kapcsolatos kérdésekre és 
megjegyzésekre tért ki. Idén a fölmérés - sajnos - későn, és csak kísérleti jelleggel folyt, a 
költséghatékonysággal kapcsolatos számítások utánra javasolja a munka értékelését. 

 

Ad 2-3. 
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Mezei Attila és Halász Judit vetített képes előadása (PDF) formátumban a jelen tájékoztató 
mellékletében szerepel. Az elhangzottakkal a jelenlévők általában egyetértettek, kérdésekre és 
válaszokra csak néhány szakmai részlet vonatozásában került csak sor. 

Budapest, 2011. december 2. 

Saját jegyzetei alapján összeállította: Hajósy Adrienne 

Mellékletek: Az 2. és 3. ponthoz tartozó előadások vetített képei 
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