
Jobbik válasza (Nunkovics Tibor küldte) 

Kérdések: 

1. Véleményük szerint mi az oka, hogy az allergiások védelmét szolgáló 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet által biztosított jogi háttér ellenére azóta elfogadhatatlanul magas szinten stagnál 

a parlagfű-pollenkoncentráció? 

 

Sajnos az illetékes hatóságok és a jogkörökkel rendelkező szervezetek helyszínfeltárásai és 

szankcionálásának alacsony szintje nem képes visszaszorítani a parlagfű terjeszkedését. A nem 

megfelelő időben és módban történtő fellépés pedig hosszútávon súlyosbítja is a helyzetet. 

Egyértelmű, hogy a civil szervezetek javaslatainak betartása és munkájuk előtérbehelyezése 

mellett, szükség lenne a feladatok, a szerepkörök és az eszközök megfelelő kiosztására és egy ezt 

felügyelő önálló kormányzati szervezetre. 

 

2. Bevezetnék-e a parlagfűszezon előtti külterületi parcellaszintű ellenőrzést (minden földterületre 

vonatkozóan), hogy még a pollenszórás előtt, szankcionálás nélkül lehessen figyelmeztetni a 

fertőzött földek tulajdonosait, és hogy a közmunkásokat időben, célzottan lehessen a problémás 

területekre irányítani? 

 

Igen. Ez egy abszolút támogatható, sőt megvalósítandó lépés. A civilek bevonásával ráadásul 

időt lehetne spórolni a feltérképezéssel, mely a mentesítésre adna több időt. 

 

3. Önök szerint hogyan lehetne a jelenleg kétlépcsős (földhivatal-növényvédelem) hatósági eljárást 

úgy egyszerűsíteni, hogy az észlelés és a mentesítés között ne hetek-hónapok teljenek el? 

 

Egyértelműen egy olyan – feljebb említett – önálló kormányzati szervvel, mely a megfelelő 

jogkörökkel rendelkezik. 

 

4. Hogyan motiválnák a hatóságokat a parlagfű-felderítés és -mentesítés, mint fontos társadalmi 

feladatok hatékony és eredményes ellátására, hogyan oldanák meg az illetékesek számonkérését 

és felelősségrevonását, ha ezen a téren nem látják el megfelelően a feladataikat? Terveznek-e a 

szezonális feladatok ellátására létszámbővítést? 

 

A jelenleg jogkörökkel rendelkező hatóságok állományának létszámát és eszközeit is bővíteni kell. 

Erre nyújtott volna megoldást akár az több mint egy milliárd forintos adófelajánlás, mely az 

elmúlt években a magyar adófizetőktől érkeztek és amelyből a mostani kormány (is) inkább 

számítógépeket vásárolt, mint utóbb kiderült. Az látható, hogy a hatóságok – sokszor 

önhibájukon kívül – nem képesek tartani a lépést a parlagfű terjedésével. 

 

5. Hogyan biztosítanák a kivételezések látszatának megelőzésére a transzparenciát a hatósági 

eljárások terén? (Pl. ha nem történik semmi egy jelzett, fertőzött területen; ha egy önkormányzat 

nem folytatja le önmaga ellen a szükséges eljárást, stb.) 

 

Látható, hogy ebben az esetben is létjogosultsága van egy önálló kormányzati szervezetnek, mely 

az önkormányzatok felelősségét is vizsgálná. 

 



6. Támogatják-e egy olyan megfelelő jogkörrel ellátott hivatalos személy kinevezését, aki a civil 

szférával és a gazdálkodókkal együttműködve osztatlan, teljes munkaidőben koordinálja a 

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket? Ha igen, milyen tisztséget javasolnak? 

 

Egyértelműen igen. A fenti önálló kormányzati szervezetnek lehetnek területi vezetői is, akik ezt a 

feladatot teljes munkaidőben el tudnák látni. 

 

7. Visszaállítanák-e a lehetőséget az szja 1%-ának parlagfű-mentesítésre való felajánlására (amit 

néhány éve eltöröltek) Ha igen, mikor? Ha nem, akkor milyen forrásból kívánják ellátni a 

témában szükséges feladatokat? 

 

Igen, a Jobbik kormányra kerülését követő adóévre vonatkozóan, tehát azonnal. 

 

8. Egyes szomszédos országokban nincsen megfelelő szabályozás a parlagfűre. Mivel a gócpontok 

elsősorban az adott országok síksági, hazánkkal határos területein vannak, ezért a parlagfűpollen-

szennyezésnek jórészt a határ mindkét oldalán élő magyar lakosság az áldozata. Támogatnák-e a 

parlagfűnek, mint az egészségre nézve legveszélyesebb inváziós növény ellen a közös, EU-szintű 

fellépést? Ha igen, milyen konkrét kezdeményezéseket tennének ennek érdekében? 

 

A probléma uniós szintű kezelése mindenképp fontos a jövőre nézve, hiszen minden ország 

érintett, és sajnos egyre jobban érintett a kérdésben, kiváltképp a közép-kelet-európai térséget 

nézve, ahol a megfelelő védekezés nincs rendszerszinten kiépülve. A Jobbik országgyűlési és EP 

képviselői eddig is és ezután is megtesznek mindent a megfelelő védekezés kialakításáért és 

támogatnak minden ésszerű kezdeményezést, mely ezt elősegíti. 

 

Megjegyzés: 

 

Vona Gábor és a Jobbik egyik vállalása, melyet a kormányra kerülve véghez fogunk vinni, a 

Civil Parlament megvalósítása, amellyel biztosítva lenne a civil szervezetek véleményének 

parlamenti ereje, így javaslataik megkerülhetetlenek lennének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönettel várjuk válaszaikat az alábbi címre:  

Parlagfű Pollen No Egyesület Dr. Kelen Andrásné, Budapest 1021 Labanc u. 17. 


