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Az egészséghez való alapjog, és az egészséges környezet biztosítása érdekében m indannyiunk
kötelezettsége, hogy a parlagfű felszaporodását és terjedését allergén pollentem1elése miatt
megakadályozzuk.

A parlagfű elleni védekezés legfontosabb eszközei:
A lakosság folyamatos tájékoztatása, a j ogkövető magatartás ösztönzése.
Az állami szabályozás Uogszabályalkotás).
A jogszabályi e l őírások betartásának hatósági ell enőrzése, a védekezési intézkedések
megtétele.
A lakosság tájékoztatása, szemléletformálás
A parl agfű fertőzöttség visszaszorítását el sősorban a földhasználók jogkövető magatartása
eredményezheti, ezért a hatósági intézkedéseken túl szükség van a folyamatos
szemléletformálásra, szakmai és oktatási fórumok szervezésére.
A megelőzés szempontjából fontos hogy mind szélesebb körben váljon ismertté a
veszélyessége és az ellene való védekezés módja.

parlagfű

A kül ön böző média felületeken a szakhatóságok és a civi l szervezetek folyamatosan
felhívásokat tesznek közzé az önkéntes mentesítésre vonatkozóan.
A kerület új ságjában, az önkormányzat honlapján is rendszeresen megjelentek felhívások,
újságcikkek, melyek a parlagfű elleni védekezésre hívták fel a kerület lakosainak figyelmét és
hangsúlyozták a védekezés szükségességét.
Önkormányzatunk, felismerve és felváll alva a prevenció szükségességét a kerület
lakosságának tájékoztatása és felvi lágosítása érdekében 20 16. május 27. napján megrendezte
az Allergia - Parlagfű szakmai napot, a „Parlagfűmentes Magyarországért" Egyesület
közreműködésével. A konferencián részt vevő szakmai és civil szervezetek által készített
felvilágosító és i smertető kiadványok, szórólapok a kerület intézményeiben és szerveiben
szétosztásra kerültek.
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Az önkormányzat feladatai a parlagfű elleni védekezésben
Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a kerület közterületein ek a parlagfü, illetve egyéb
all ergén gyomnövény mentesítése, valamint a kö zérdekű védekezés feltételeinek a biztos ítása.
A 2016. évben az ön.kormányzat köl tségvetésébő l 13.000.000, Ft (ebbő l közérd ekű
védekezésre 6.0000.000, Ft.) állt rende lkezésre a gyomos területek parl agfü és egyéb allergén
gyomnövény mentesítésére.
A kerül et közterületeinek gyommentesítését, valamint a hatóság által elrendelt közérdekű
kaszálást a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási onprofit Közhasznú Kft.
végzi.
Ebben az évben összesen 65 ha 6888 m 2 nagyságú terület kaszálására került sor a
RÉPSZOLG Kft. közreműködésével az önkom1ányzat tulajdonában lévő közterületeken,
mezőgazdasági és egyéb művel ési ágba tartozó területeken, eb bő l 32 ha 333 3 m 2 nagyságú
egyéb tul ajdonban lévő terület került parlagfü és allergén gyommentesítésre a jegyző által
kijelölt és hatóságilag elrendelt területeken.
A PALOTA- HOLDING Ingatlan- és Vagyo nkezelő Zá rtkörűen Müköd ő Részvénytársaság
végzi a gyommentesítést a kezelésében l évő, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon,
törekedve atTa, hogy az önkormányzati tulaj donú terü letek példamutatóan gondozottak és
rendezettek legyenek.
Ajegyző,

illetve más hatóság/e/adatai a közérdekű védekezés megtételénél

A lakosság fo lyamatos tájékoztatása, jogköve tő magatartásának ösztönzése mellett a pa rl agfű
elleni védekezés eszközei az áll ami szabályozás, valamint a jogszabályi e l ő írások
betartásának hatósági ellen őrzése és a védekezési intézkedések megtétele.
Az éle lmiszerláncról és hatósági fe lügye l etérő l szóló 2008. évi XL VI. törvény az
ingatlantulajdonosok, fö ldtulajdonosok és fö ldhasználók számára egyaránt kötel ezővé teszi az
a parl agfű ellen i védekezést a telj es vegetációs időszakban , mel ynek legfőbb célj a a parlagfü
virágzásának és magképzésének a megakad ályozása.
A j ogszabályi e l ő íráso k betartásának e llenő rzése és védekezési intézkedések megtétele
(pénzbírság ki szabása, közérdekű védekezés elrendelése - kényszerkaszálás) a mul asztókkal
szemben belterületen a j egyző, külterületen a megyei korm ányhivatalok ingatlanügyi
hatóságainak a feladata. Az egyéb allergén gyomnövényekkel szembeni közérdekű
védekezésben a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatóságai j árnak el.
A hatóságok június 30-át kö vetően kötelesek hatósági elj árást kezdeményezni , ill etve
intézkedést tenni mindazokkal a földhasználókkal szemben, akik a védekezési
kötelezettségüket elmulasztották.
A parlagfű fertőzöttség fennállása közegészségügyi veszélyt jelent, így e hel yzet
bekövetkezése - függetlenül a virágzástól, vagy a virágbimbó kialakulásától - a hatósági
elj árás tekintetében a törvényi szabályozás megsértését jelenti.
A kerületi önkonnányzat a hatóság által elrendelh ető
költségvetési évben 6.000 OOO Ft elő irányzatot bi ztosított.

közérdekű

védekezésre 201 6.
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Belterületen a 2016-os vegetációs időszakban 62 eljárást folytattunk le a ~yomos és
parlagfüves területek mentesítése érdekében, melynek keretében 32 ha 3333 m nagyságú
terület került parlagfű és all ergén gyommentesítésre a kerületben.
A övény- és Talajvédelmí Hatóságnál 32 esetben kezdeményeztünk eljárást az egyéb
allergén gyomnövény mentesítés érdekében.
A hatósági eljárásnál nehézséget okoz a terület tulajdonosának felderítése, mível az
alkalmazható nyil vántm1ások eltérő adatokat tartalmaznak.
Problémát jelent az ingatlanok és az út közötti terület (közterület) gyommentesítése. A
48/ 1994 (V III. 1.) Főv. Kgy. rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelője használója)
köteles gondoskodn i az ingatlan e l őtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti terület
szemét- és gyommentesítéséről. A hatályos jogszabályok alapján az utcafrontí részre
közérdekű védekezés nem rendelhető el, ezért az ingatlan tulajdonos (kezelő, használó)
mulasztásának fennállása esetén a gyommentesítés közegészségügyi szempontból az
Önko1mányzat terhe marad.
A hatóság fo lyamatos felmérést végez a parlagfűvel és allergén gyógynövényekkel fertőzött
területrő l. Ebbe a munkába belterületen az önkormányzatí rendészet, míg külterületen a
mezőőri szo lgálat munkatársai aktívan bekapcsolódtak.

A felmérések alapján a kerületben található nagyobb parlagfüves területek az alábbiak:
Késmárk utca - Erdőkerülő utca - Szentmihályi út által határolt területen (Újpalotai
lakótelep mögöttí terület),
a XV. kerület külterületí részein (Szílas patak mente - Rákospalotai határút - Csömör
- Fót által határolt területek),
a Külső-Fótí út - Mogyoród útja által határolt területen,
PÓLUS Center és Ásía Center közötti terület,
a Rákospalotai körvasútsor, Csomád utca pályavasúti területek.
A helyszíni szemléken tapasztalt parlagfű fertőzés és felderítés mell ett a lakosság részéről az
Önkormányzat „ zö ld" számára, az önkormányzati honlapon elérhető fórumon, továbbá a
Hivatal érintett szervezeti egységeihez, a Hatósági Főosztályhoz és a Városüzemeltetési
Főosztályhoz fo lyamatosan , közvetlenül is érkeznek a gyomosodással kapcsolatos
bejelentések.
A különböző fó rumokon érkező lakossági bejelentések nagyban hozzájárulnak a kerületben
végzett parlagfű és al lergén gyommentesítés érdekében végzett munka hatékonyságához.
A végső célt - a pollenszám jelentős csökkentését - egyik napról a másikra nem lehet elérni,
azt csak hosszú kitartó és következetes védekezéssel, a hatóságok, a lakosság és a
vállalkozások együttműködésével sikerülhet. A munkánk és az eddig végzett tevékenységünk
ezt a célt szolgálja.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét
Budapest, 20 16. október „ 2J „

dr. Lamperth Mónika
jegyző
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