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Tartalmi kivonat
• A magyarországi parlagfűhelyzet súlyosságát az Európa parlagfű-fertőzöttségéről 

készült térképpel érzékeltetjük.

• Magyarország súlyos fertőzöttségét a parlagfűpollen koncentrációjának 2008 és 2018 
közötti alakulásán keresztül is igazoljuk. 

• A koncentráció maximuma a OKI-ÁNTSz jelentései szerint minden évben augusztus 
végére és szeptember elejére esik. 

• Magyarországon a felmérések szerint legalább 700 000 hektárnyi mezőgazdasági 
terület erősen fertőzött parlagfűvel. A hivatalos jelentések szerint a hatóságok évente 
ennek 1 %-át sem derítik föl.

• Néhány kirívó vidéki és budapesti és vidéki parlagfűfertőzési példát mutatunk, 
amelyekről 2018-ban fényképes lakossági bejelentéseket kaptunk.

• Áttekintést adunk a PME webes és mobil parlagfű-bejelentő alkalmazásairól, 
amelyeken keresztül 2018-ban mintegy 1300 lakossági bejelentést fogadtunk. Ezeket 
biztonsági okokból a PME nevében továbbítottuk az illetékes hatóságokhoz. 

• Felhívjuk a figyelmet a Nébih honlapjáról elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszerhez 
(PBR) kapcsolódó ügyintézés problémáira.

• Lezárásként ismertetjük a PME javaslatát a parlagfűpollen-koncentráció csökkentése 
érdekében teendő állami intézkedésekre vonatkozóan, amelyet a 2018. évi 
parlagfűszezon tapasztalatai is alátámasztanak.



Parlagfű-
fertőzöttség 
Európában

Magyarország Európa 
parlagfűvel leginkább 
fertőzött országa.

Forrás: 
https://www.dovepress.
com/a-review-of-
clinical-efficacy-safety-
new-developments-and-
adherence-to-peer-
reviewed-fulltext-
article-PPA#ref90

https://www.dovepress.com/a-review-of-clinical-efficacy-safety-new-developments-and-adherence-to-peer-reviewed-fulltext-article-PPA#ref90


A parlagfűpollen koncentrációjának alakulása 2008 és 2018 között 

• Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) által működtetett 
PPRR (Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer) szerint a pollenkoncentráció a 
parlagfűszezon csúcsán (augusztus végén, szeptember elején) heti országos 
átlagban 2018-ban is  370 pollenszem/m3 fölött volt, ami az egészségügyileg 
még tolerálható érték (30 pollenszem/m3) 12-szerese. Emiatt másodfokú 
pollenriasztás volt érvényben. 

• Az utóbbi években a pollenkoncentráció tekintetében érdemi javulás nem 
történt.  Az ANTSZ jelentései szerint ugyanis 2008 óta így alakult a 
legmagasabb napi koncentrációk (pollenszem/m3) országos átlaga:



A parlagfűpollen országos napi átlagkoncentrációjának alakulása 
2017-ben és 2018-ban

Forrás: Országos Közegészségügyi Intézet, Levegőhigiénés és Aerobiológiai Osztály, Budapest, 2018. okt. 19.

A grafikonokon látható, hogy 
• a parlagfűpollen koncentrációjának maximuma minden évben augusztus utolsó és szeptember első napjaira esik;
• a sokéves átlag szerint a koncentráció maximumának átlaga az egészségügyileg még tolerálható szint (30 

pollenszem/m3) 6-szorosa és 11-szerese között van.



A 
parlagfűvel 
fertőzött, 
felderített, 
területek 
2018-ban

száma (darab) nagysága (hektár)

Baranya Megye 174 299

Bács-Kiskun Megye 423 444

Békés Megye 156 256

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 160 296

Csongrád Megye 400 317

Fejér Megye 60 98

Győr-Moson-Sopron Megye 87 185

Hajdú-Bihar Megye 244 225

Heves Megye 332 794

Komárom-Esztergom Megye 76 392

Nógrád Megye 53 281

Pest Megye 426 675

Somogy Megye 149 450

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 298 459

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 131 194

Tolna Megye 128 141

Vas Megye 59 156

Veszprém Megye 295 557

Zala Megye 236 334

Mindösszesen: 3887 6 555

A felderített, parlagfűvel fertőzött területek száma és nagysága megyei bontásban, a 

Parlagfű Információs Rendszer 2018. november 16-ai adatai alapján

Földügyi igazgatási feladatkörében eljáró 

megyei kormányhivatal

Felderített parlagfűvel fertőzött terület

• A korábbi felmérések szerint Magyarországon a parlagfűfertőzések több, mint 90 %-a mezőgazdasági 
területeken jelentkezik. 

• Legalább 700 000 ha mezőgazdasági terület erősen fertőzött parlagfűvel. 
• A 6 555 ha felderített terület az összes fertőzött terület kevesebb mint 1 %-a. 



Kirívó parlagfűfertőzések vidéken (1. példa)

Gyulakeszi, belterület, a főutcánál, 2018. aug. 13.



Vigántpetend, külterület, a főút mellett, 2018. aug. 13.

Kirívó parlagfűfertőzések vidéken (2. példa)



Tihany, külterület, a 71-es főút mellett, 2018. aug. 3.

Kirívó parlagfűfertőzések vidéken (3. példa)



Szurdokpüspöki, külterület, 2018. szept. 3.

Kirívó parlagfűfertőzések vidéken (4. példa)



Mosonmagyaróvár, az egyetem tulajdonában álló 
25 hektáros terület, 2018. szept. 8.

Kirívó parlagfűfertőzések vidéken (5. példa)



A Vasúttörténeti Múzeum közelében,  2018. aug. 31.

Kirívó parlagfűfertőzések Budapesten (1. példa)



Rákospalota-Újpest, 2018. szept. 3.

Kirívó parlagfűfertőzések Budapesten (2. példa)



A PME honlapján (www.pme.hu)  keresztül 
fogadja a parlagfű-bejelentéseket

• A PME-hez beérkezett bejelentések száma 2018. 
júl. 1. és szept. 30. között: kb. 1300.

• A PME által e-mailben továbbított bejelentésekre 
a hatóságok (jegyzők, önkormányzatok, 
földhivatalok) gyakorlatilag minden esetben 
válaszoltak.

• A jövőben megoldandó problémák:
– Azt várjuk, hogy a jövőben a hatóságok maguk időben 

földerítik a parlagfű-fertőzéseket és időben 
intézkednek a mentesítésről. 

– A felderítés hosszú távon nem lehet a lakosság 
feladata.

http://www.pme.hu/


A PME internetes parlagfűbejelentő-lapjára kerülő adatok 
(www.pme.hu)



Mobil parlagfű-bejelentő alkalmazás: „PME figyelő” 

Az alkalmazás Android- és Apple IoS-alapú változata egyaránt letölthető.



A Nébih honlapjáról 
elérhető Parlagfű 
Bejelentő Rendszer (PBR, 
(https://pbr.nebih.gov.hu)

A példa mutatja 
a PBR-hez 
kapcsoló 
ügyintézés 
problémáját: a 
2017 augusztusi 
bejelentésre 
2018 
novemberig sem 
történt 
intézkedés.



A PME javaslata a parlagfűpollen-koncentráció 
csökkentése érdekében

• A PME 2018 elejéig működött Allergia-Parlagfű Kerekasztalnak javaslatot nyújtott 
be arra, hogy az állami szervek a parlagfű elleni küzdelem hatékonysága és 
eredményessége érdekében kiemelten vegyék figyelembe az alábbiakat:

– Számszerű, ellenőrizhető célértékeket és határidőket kell kijelölni a 
parlagfűpollen-koncentráció csökkentésére nézve, és ennek elérése 
érdekében számon kérhető, felelős állami vezetőt kell kinevezni. 

– Az illetékes állami szerveknek intézkedéseket kell hozniuk a parlagfűvel 
fertőzött mezőgazdasági területek időben történő felderítésére és a 
felderített területeken a parlagfű-mentesítés időben történő elvégzésének 
kikényszerítésére, hogy megelőzhető legyen a nagyarányú pollenkibocsátás.

– A parlagfű elleni állami propagandának és szakmai támogatásnak elsősorban 
a mezőgazdasági termelők felé kell irányulnia. A parlagfű-mentesítés 
támogatásával, a bírságok mértékének növelésével el kell érni, hogy anyagilag 
ne érje meg a földeken a parlagfűt eltűrni.

• A PME szerint a javaslat elfogadása és alkalmazása nélkül nem várható, hogy a 
parlagfű elleni védekezés végre valóban hatékony és eredményes legyen.


