Összefoglaló
az Allergia-parlagfű kerekasztal 2012. május 17-i üléséről
Az ülésre 2012. május 17-én, a Képviselői irodaház 562. számú termében került sor.
Levezető elnökök:
Bartos Mónika és Szabó Rebeka országgyűlési képviselők, a kerekasztal társelnökei.
Résztvevők:
Bartos Mónika országgyűlési képviselő (Fenntartható Fejlődés Bizottság), Dr. Bíró Eszter
(MKNE), Futó Zsolt (VM), Hajósy Adrienne (Zöld Nők), Hubik Irén (FÖMI), Dr. Juhászné
Halász Judit (PME), Kárpátiné Dr. Győrffy Katalin (Növényorvosi Kamara), Kelen Andrásné
(PME), Kövér Mónika (Dr. Oláh Lajos megbízásából), Mányoki Gergely (ÁNTSZ OKI AMO),
Dr. Mikulás József (SZBKI), Nékám Kristóf (Magyar Allergiaszövetség), Sogrik György
(Kerekasztal), Szabó Rebeka országgyűlési képviselő (LMP, Mezőgazdasági Bizottság), Szalkai
Gábor (VM), Verő Krisztina (PME).
Program:
1. Az idei határszemlék elrendelése és a külterületekre tervezett parlagfű programok
Előadó: a VM Földügyi Főosztályának képviselője
2. "Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről és a Parlagfű Operatív Tárcaközi Bizottság létrehozásáról" - a társadalmi vitára bocsátott kormány-előterjesztés vitája
Előadó: Szalkai Gábor, VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
3. Tavaszi akciók, programtervek
A kerekasztal tagjainak tájékoztatói
4. Egyebek
*
Ad 1.
A napirend elmaradt, az előadó - parlagfű miatti vidéki útjára tekintettel - kimentette magát.
Ad 2.
Szalkay Gábor megköszönte a munkaanyaghoz küldött véleményeket, és ismertette a "Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről és a Parlagfű Operatív Tárcaközi Bizottság létrehozásáról" című előterjesztést. A kormányhatározatok gyorsan meg fognak
születni.
Három periódust jelöltek meg: 2012-2013 -- 2014-2015 --2016 2020. A 2015-ig tervezett két időszakra az akcióterv részletesen kijelöli a feladatokat, az utolsó időszakra csak irányvonalat határoz
meg.
Idén már a kormányhatározat határidői szerint folyik majd a munka. Hozzá a hatósági intézkedés
témakör tartozik. A hatósági munka megalapozásához a legfontosabb a felderítés. Ennek idei tervéről Mezei Attila, a földügyi főfelügyelő adhat majd részletesebb tájékoztatást. Tervezik a FÖMI
térképek korrekcióját, ennek alapján végzik a hatósági felderítést. Idén már az állampolgári bejelentéseket is szervezetten kezelik, a NÉBIG-nek is lesz zöldszáma (most is van, de nem kifejezetten a parlagfűre vonatkozik), és a kormányablakoknál is lehet bejelentést tenni. A személyiségi jog
kényessége miatt lehet majd titkos bejelentést is tenni. Tervezik a bejelentések "utóéletének"
nyomonkövetését is.
Számít a civilek munkájára, a PME zöldszámán érkező bejelentésekre, és a PME Pest-megyei felderítő-tevékenységére, melyre idén kötöttek szerződést.
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A belterületi eljárásrend kettősségét (jegyző + földügyi hatóság) a kormányhatározat felszámolja,
egyszerűsítve ezzel a munkát, és elősegítve a transzparenciát.
Az aerobiológiai hálózat idén már nem csak "utólagosan" működik, pollen-előrejelzést is fognak
adni.
A parlagfű-irtásban a közfoglalkoztatás lesz a főszereplő, 52 ezer közfoglalkoztatott bevonását
tervezik, ezért remélhető, hogy idén már látványos javulást lehet majd felmutatni a parlagfűproblémában.
Az együttműködést a civilekkel - csakúgy mint eddig - nagyon fontosnak tartja. Köszönetét fejezi
ki, hogy 4000 nem agrár-végzettségű gazdálkodót vont be a Növényorvosi Kamara a képzéseire,
ez nagy eredmény.
A kötelező növényorvos alkalmazása még csak terv. A kérdés, hogy lehetne elérni, hogy az orvos
ne csak tanácsot adjon, hanem szakmai felelőssége is legyen, és nemcsak a bírság kiszabásánál.
A közoktatásban a kerettanterv egészségre nevelés tárgykörébe kerül a parlagfű-probléma, erről
most folyik egyeztetés a tárcák között.
Az oktatás és felvilágosítás mellett ösztönzőrendszert is ki kell dolgozni a gazdák számára 2015ig, hogy ne csak a "szanciók" neveljenek.
Tárcaközi bizottság vagy tárcaközi munkacsoport (a név még nem véglelges) alakul. Minden érintett tárca két magas rangú tisztségviselője lesz a tagja, és állandó civileket is hívnak. A bizottság
feladata a koordináció a jobb együttműködés érdekben.
Kérdések és vélemények
Sogrik György: Az előterjesztés célkitűzéseivel egyetért. Három kérdéskörben javasol módosítást.
Újragondolást javasol az oktatás súlypontjainak a kérdésében. Álláspontja szerint nagyobb a kormány felelőssége az egészségért, mint a tanításért. A felnőttképzés, azaz a fertőzés ellen a jelenben
potenciálisan cselekvőképes gazdák körében végzett felvilágosítás fontosabb, mint a mai diákok
oktatása. Ha az előbbire nem fektetnek kellő hangsúlyt, akkor félő, hogy nemcsak képzettek, de
allergiásak is lesznek a gyerekek, mire felnőnek.
A felderítési arányt javítani kell (jelenleg például napraforgóban csak 1%). Felderített esetben
ugyan a gazdának "nem éri meg" a védekezés elmulasztása, ám csak minden századik gazdát "csípik el". A felderítési arány mellett a büntetési tételt növelését is javasolja.
Végül a határidők átgondolását javasolja.. A felderítést be kell fejezni július végéig, hogy legyen
idő a (legalább két hét) a mentesítésre.
A tárcaközi bizottság tervét üdvözli. Jónak tartaná, ha "tárcafüggetlen" vezetője lenne (kormánybiztos), hogy ne tárca részérdekek kerüljenek előtérbe.
Nékám Kristóf: A parlagfűeloszlás egyenlőtlensége alapvető kérdés, ennek az ismeretében lehetne
csak megelőzést tervezni. Hiányosságokat lát a feladatokra rendelkezésre álló kapacitások vonatkozásában. Ezért is javasolja a helikopteres felmérés helyett a Franciaországban megismert "embermentes" légi felderítőeszköz (drón) használatát.
Jobb kommunikációra lenne szükség, mert a társadalom csak nehezen ismeri föl a saját érdekeit.
Tudatosítani kell, hogy a parlagfű-mentesítés nem azonosan egyenlő az allergiások meggyógyításával. Ezt minden tájékoztató anyagnak hangsúlyosan kellene tartalmaznia.
Az előterjesztésben szereplő határértékek korrekcióra szorulnak, mert a számok nem igazi célok,
már most teljesülnek.
A tárcaközi bizottság függetlenségét csak kormánybiztos vezető kinevezése esetén látja biztosítottnak.
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Mányoki Gergely javasolja, hogy az iskolákban most tervezett dohányzásfelmérés kapcsolják a
kérdést, hogy a tanuló allergiásnak érzi-e magát. Ez a kérdés is része lehetne egy nagyon hiányzó
allergiakutatásnak.
Kelen Andrásné választ vár, hogy 2011 évről konkrétan mekkora maradványösszeg átvitele történt
2012-re. Elfogadhatatlannak tarja, hogy a mai napig nem került nyilvánosságra a 2012-es évre
vonatkozó részletes intézkedési terv, miközben a parlagfűszezon már megkezdődött. Kérdezi,
hogy mi fog történni, amikor a pollenkoncentráció a fekete riasztási szintet eléri és minimum válságállapotnak minősülő helyzet kialakul. A kialakításra tervezett Parlagfű Operatív Tárcaközi Bizottság/Munkacsoport működését kizárólag a Kormány által kinevezett, független vezető irányítása mellett tartja elképzelhetőnek és emlékeztetett a korábban azonos elgondolással létrehozott sikertelen Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság eredménytelenségére.
Dr. Bíró Eszter: Az akcióterv költségvetési hátteréről kérdezett. Kereste az anyagban, de nem talált utalást se a költségigényről, se a finanszírozás módjáról.
Kövér Mónika: Az akcióterv pontosítására vonatkozóan felhívja a figyelmet Dr. Oláh Lajos írásbeli javaslataira.
Szabó Rebeka: Mi az anyaggal kapcsolatos menetrend? Van-e értelme még hozzászólni az akciótervhez a véglegesítés előtt?
Válaszok:
Szalkai Gábor válaszolt a kérdésekre.
Nem lát ellentétet a nevelés/parlagfűmentesítés kérdésben. A határidőkre vonatkozóan álláspontja,
hogy a virágzás megkezdődése után is van értelme a mentesítésnek, bár természetesen jobb lenne a
bimbóképződést megakadályozni.
Tárcaközi bizottság, ill. munkacsoport létrehozására és vezetésére vonatkozóan van jogszabály,
eszerint kell eljárniuk. Reméli, hogy a mostani tárcaközi bizottság eredményesebb lesz, mint a
régi. Azóta sok-sok idő eltelt, és a névazonosság sem jelent azonos mandátumot és tevékenységet.
Egy hónapon belül végleges lesz az Akcióterv. Az eddigi észrevételek beépültek. Ha nagyon gyorsan érkezik még írásos észrevétel, törekedni fognak rá, hogy figyelembe vegyék őket.
A határérték vonatkozásában reális kompromisszumra van szükség. Ideálisnak tartott, de teljesíthetetlen követelményeket nincs értelme célul tűzni.
A NEFMI a dohányzáshoz hasonlóan allergiakutatást tervez (ez még csak terv), ennek részleteiről
most nem tud nyilatkozni.
Ad 3.
Dr. Győrffy Katalin (bemutatja a Fehér ház mellett frissen szedett parlagfű-tövet): A közmunkát
eredményesnek tartja több, eddig megoldatlan kérdésben. A természetvédelemnek sok a gondja,
például a "vadföldek" miatt. Gyomirtózni se szabad. (lásd például a hortobágyi túzok élőhelyeket).
Ugyanígy nagy probléma az "utakmente" Ezeken a helyeken nyilván már most is van parlagfű.
Gond az is, hogy még mindig van 30 évre való gyommag a tarlókban. Bár a pollenszámcsökkentés nagyon fontos, de a jövő és a jövő generáció szempontjából a magprodukció csökkentése a legfontosabb feladat.
Már most kell kezdeni: a közmédiában a parlagfű elleni védekezést. Nem várhatunk az akciótervre! A Növényorvosi kamara honlapján már szerepelnek a szezonkezdetre vonatkozó információk.
Van 11 ezer db szórólapjuk is. erre a célra.
Büszke a Növényorvosi Kamara csapatára, akik a 4000 ember képzését végzeték, 117 tanfolyamon
adtak elő.
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Dr. Bíró Eszter: A parlagfűnek sajnos, nagyon sok melegágya van napjainkban. Félbemaradt beruházások, építkezések, Kivágják az útmenti fákat, és máris jön a parlagfű. Nagyobb szigor kellene!
Régebben például a hatóság kötelezte az új földet odahordókat, hogy végezzenek a területen
parlagfűirtást több éven keresztül.
Dr Juhászné Halász Judit: A felvilágosítás fontosságát a most kezdődő "bejelentési szezon" máris
mutatja. Mindenféle gazt parlagfűként jelentenek be. A legfontosabb szerepe az elektronikus médiának lenne, ennek érdekében a minisztériumtól vár el hathatós lépéseket.
A PME most iskolákban - a környezetvédelmi világnap alkalmából - tartott/tart játékos ismeretterjesztést. A szervezésben Oláh Lajos képviselő úr segített. Május 31-én Budakalászon, június 5-én
Csongrádon tartunk iskolai programokat.
Bartos Mónika javasolja, hogy a Nevelési kerekasztallal kapcsolódjon össze az Allergia-parlagfű
kerekasztal az ismeretterjesztés és oktatás témakörben. Lépéseket fog tenni a közös tevékenység
kialakításáért.
Budapest, 2012. május 21.
Összeállította: Hajósy Adrienne
*
Sajtóközlemény
MTI-OS -- 2012. május 19., szombat 14:55
Megjelent a parlagfű!
Budapest, 2012. május 19., szombat (OS) - Még csak május közepe van, de szélvédett, napos helyeken már 20 cm magas példányokat is lehet találni. Az Allergia-parlagfű kerekasztal május 17-i
ülésére néhány tövet hoztak is a résztvevők, az Országgyűlés képviselői irodaháza melletti parkból
A kerekasztal ülésének fő témája a kormány közigazgatási egyeztetés alatt álló Parlagfű Akcióterve volt. A kerekasztal tagjai (szakértők, szakintézmények és civil szervezetek képviselői) üdvözölték, hogy a parlagfű probléma megoldására végre átfogó kormányzati intézkedési terv készül,
amely rövid és középtávon, 2020-ig meghatározza a teendőket.
A kerekasztal társelnökei, Bartos Mónika (Fidesz) és Szabó Rebeka (LMP) országgyűlési képviselők azt is komoly eredményként értékelték, hogy a Vidékfejlesztési minisztérium beépítette a stratégiába a kerekasztal szakmai anyagait, melyek szerteágazó tudományterületek eredményeit és a
civilek javaslatait szintetizálták. A tervek szerint az akcióterv végrehajtásáért tárcaközi bizottság
lesz felelős, mely a fertőzött területek felderítését, a nagyrészt közmunka keretében végzendő
gyommentesítést, a hatóságok munkáját és a bírságolást, továbbá a fertőzés megelőzése érdekében
végzett felvilágosító munkát is koordinálja majd.
A kerekasztal szakértői szerint ugyanakkor aggályos, hogy az akciótervben nem kapott kellő hangsúlyt az egészségügyi szempont: a jelenleg célként szereplő pollen-határérték az allergiások tüneteit nem fogja mérsékelni. Kérdés az is, hogy az idei csekély pénzügyi forrás (a költségvetés 90
millió forintja) elegendő lesz-e a feladatok ellátására, különösen, hogy a hatósági munkát végzők
száma is csökkent tavaly óta. A tanácskozás résztvevői az ülésen ígéretet kaptak, hogy a véglegesítés előtt még van lehetőségük észrevételeket fűzni az anyaghoz.
Európában Magyarországon a legsúlyosabb a parlagfű-helyzet. Egyesületünk reméli, hogy a mintegy másfél milliónyi beteg érdekében végre történik valós előrelépés. Mindenesetre a tegnap talált
példányokat a legszakszerűbb módon, gyökerestül húztuk ki a Parlament környékén.
Kiadó: Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület
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