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Állásfoglalás a parlagfű-problémáról* 
 

Magyarország Európa parlagfűvel leginkább fertőzött országa. A parlagfű allergén pollenjével nagyobb 
egészségügyi, környezeti és gazdasági kárt okoz, mint az összes többi allergén növény és anyag 
együttvéve. Sajnos, az elmúlt években a parlagfű-helyzet érdemben nem javult. Ha idén se lesz változás, az 
allergiásokra további szenvedés vár, a nemzetgazdaság pedig ismét sok tízmilliárd forint kárral számolhat. 

A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület fennállása óta küzd a parlagfű visszaszorításáért. A 
parlagfűvel kapcsolatos információk terjesztésével, parlagfűirtási akciók szervezésével, az - illetékes 
hatóságok felé továbbított - lakossági parlagfű-bejelentések fogadásával járul hozzá a parlagfű-mentesítés 
ügyéhez. Az egyesület szervezőként részt vesz az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága által 
támogatott Allergia-parlagfű kerekasztal munkájában. 

Javaslataink az Országgyűlésnek és a kormányzatnak: 

1. Vissza kell állítani a személyi jövedelemadó egy-százalék parlagfűmentesítési célra történő felajánlási 
lehetőségét 

A felajánlás biztosítaná a parlagfű elleni védekezés központi kiadásainak fedezetét. A 2010. év 
tapasztalataiból kiindulva, bizton állítható, hogy a legalább másfél millió allergiás beteg miatt az adó-
egyszázalék fontos és költséges feladatok ellátását teljeskörűen fedezi. 

2. Azonnali törvénymódosítás a közérdekű védekezés végrehajtásának szigorítására 

A jelenlegi szabályozás rendkívül elnéző egyes haszonnövények, például a parlagfüves 
napraforgótáblák kényszerkaszálása esetében, holott a pollenterhelés meghatározó része innen 
származik. Az elfogadhatatlan kibúvókat megengedő rendelkezések miatt közérdekű védekezést 
gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani. A mentesítésre előírt határidő (július 1.) túl korai, a növény 
életciklusához jobban alkalmazkodó, néhány héttel későbbi időpontot javasolunk. 

3. Operatív kormányzati szerv létrehozása (kormánybiztos) 

Csak a kizárólagosan a parlagfű elleni védekezéssel foglalkozó központi szerv garantálhatja a több 
tárcát érintő feladat végrehajtását, és a stratégiák megvalósításának számonkérhetőségét. A 
kormánybiztos feladatai közé tartozna a gazdálkodók megfelelő időben történő szakszerű tájékoztatása 
a felmérések eredményeiről, és az aktuális teendőkről. 

4. Egylépcsős felmérés-végrehajtási rendszer bevezetése 

A mezőgazdasági parlagfű-fertőzés észlelésétől a végrehajtásig eltelt időt 2 hétben kellene maximálni. 
Jelenleg az eljárások legtöbbször a parlagfű magjának beéréséig húzódnak, ami megalapozza a 
parlagfű következő évi intenzív újratermelődését. 

Gödöllő, 2013. március 23. 
 
 

                                                 
* Környezet- és természetvédő szervezetek Országos Találkozója, Allergia-parlagfű szekció 


