ÁLLÁSFOGLALÁS A PARLAGFŰ-PROBLÉMÁRÓL
(elfogadásra került az I. Nemzeti-Nemzetközi Parlagfű Nap alkalmából a Parlament
Vadásztermében tartott társadalmi célú rendezvény és összefogás alkalmából)
Ma Magyarországon, az év egy igen meghatározó részében, mintegy másfélmillió ember
aggódva éli mindennapjait, hiszen jelenleg hazánkban becslések szerint ennyire tehető a
parlagfű pollenjétől szenvedők száma, akiknek nagy része tünetekkel is rendelkezik. Kétség
nem férhet hozzá „parlagfű-vészhelyzet” van, amely azonnali lépések megtételét teszi
szükségszerűvé. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy az elmúlt 12 évben kilencszeresére nőtt
hazánkban az allergiás betegek száma, és az is, hogy az időjárástól függően körülbelül évi
120-200 milliárd forint az a gazdasági veszteség, ami a parlagfű által okozott terméskiesésből,
a közvetlen védekezési ráfordításokból, illetve a táppénzen töltött napok számából, a
gyógyszer-kiadásokból és a betegápolásból származik - de nem tartalmazza például az
elmaradt idegenforgalmi bevételek összegét. Tény, hogy ma Magyarország Európa parlagfűepicentruma: virágzása idején nincs talpalatnyi hely, ahova a növény pollenözönje elől
menekülni lehetne.
Komplex problémával állunk szemben - ami azonban összehangolt szakmai munkával
megoldható. Ahhoz azonban, hogy belátható időn belül eredményesen fel tudjuk venni a
küzdelmet a parlagfűvel, határozott lépések megtételére van szükség. Ezeket a mindenkori
Kormányzat figyelmébe ajánlunk:
1) A lehető leghamarabb szükség van egy átfogó, a probléma minden területére kiterjedő
hosszú távú kormányzati stratégia elfogadására. Ennek precíz végrehajtásához
elengedhetetlen éves szintű cselekvési tervek készítése, melyeket minden év január 31-ig
ajánlott elfogadni, majd nyilvánosságra hozni.
2) A mindenkori Kormányzat készítsen éves és nyilvános jelentést az Országgyűlés kijelölt
bizottsága, illetve az Országos Parlagfű Tanács számára a parlagfű elleni feladatok
elvégzéséről, az elmúlt évek mentesítési programjainak tapasztalatairól, az azokból levonható
tanulságokról, stb. Mivel a több tárcát érintő feladatok végrehajtását és a stratégiák
megvalósításának számonkérhetőségét csak egy kizárólagosan parlagfű elleni védekezéssel
foglalkozó központi szerv garantálhatja, javasoljuk egyszemélyi felelős (kormánybiztos)
kinevezését.
3) A 2013-2020 közötti uniós költségvetési ciklus tervezésénél egy ötéves, a parlagfű pollenkoncentrációjának drasztikus csökkentését célzó program támogatására van szükség.
4) A magyar Kormány kezdeményezze uniós szinten egy központi Parlagfű Alap létrehozását,
melynek célja a parlagfű elleni európai uniós küzdelem támogatása.
5) A parlagfű-mentesítési programot a betegközpontú szemlélet alapozza meg: a pollenkoncentráció drasztikus csökkentése. Ehhez helyszínre adaptált komplex stratégiákra van
szükség, és olyan programra, aminek keretében közegészségügyi-környezeti ártalom térkép
készül. Ennek alapján az ellátórendszer újjászervezése is megtervezhető. Semmilyen parlagfű
mentesítő stratégia sem lehet azonban önmagában hatékony, az allergia-ellátáshoz való
hozzáférés javítása nélkül.
6) A parlagfű elleni küzdelmet jelentősen tudja segíteni az önkormányzatok aktív
szerepvállalása, így kérjük alkossák meg - a szóban forgó témában – stratégiájukat és
erősítsék saját csatornáikon keresztül a lakosság, az agrárgazdálkodók tájékoztatását.
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7) A parlagfű elleni küzdelem csak a magyar média aktív részvételével lehet eredményes:
benne a közszolgálati médiumoktól a kereskedelmi csatornákig, az önkormányzati újságoktól
a helyi rádiókig mindenkinek szerepet kell vállalnia.
8) Az oktató-tájékoztató jellegű kommunikáción túl, nem szabad megfeledkezni a környezeti
nevelés fontosságáról, a környezetvédelem és az egészséges életmódra való nevelés közös
felelősségéről.
9) A fenti feladatok finanszírozása érdekében javasoljuk, hogy a személyi jövedelemadó egy
százaléka ismét felajánlható legyen parlagfű-mentesítési célokra.
10) A jelenlevők támogatják az Országos Parlagfű Tanács létrehozását, melynek
megszervezésére, működtetésére a Nemzeti-Nemzetközi Parlagfű Nap szervezőit kérik fel. A
konferencia résztvevői számítanak ebben a Kormányzat aktív-együttműködő részvételére is.
11) Elvárjuk a Kormánytól, hogy a pollenkoncentráció drasztikus csökkentését
nemzetstratégiai feladatként kezelje, hiszen most már a jövő nemzedékek egészsége a tét.
12) Végül pedig a másfél millió parlagfű-allergiával érintett embert, akik a leginkább
nyertesei lehetnek ennek a küzdelemnek, arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten minden
eszközzel támogassák a parlagfű elleni küzdelmet. Ne csak azt nézzék, hogy mit tehetnek
mások értük, hanem ők is tegyenek meg minden tőlük telhetőt. Mi ezen konferencia
résztvevői - allergiások és nem allergiások - ebben teljes mértékben partnerek leszünk.
Budapest, 2012. június 14.

Ha tenni szeretne az ügyért, forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez a
parlagfu@parlagfu.hu e-mail címen.

