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TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. évi közérdekű parlagfű mentesítés tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!
parlagfűvel

A

előírások

kapcsolatos jogszabályi

betartásának

ellenőrzése

és a védekezési

intézkedések megtétele belterületen a jegyző , külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság (Pest
kötelezettségszegőkkel

Megyei Kormányhivatal) feladata. A

szemben

kötelezően

alkalmazandó

növényvédelmi bírságot minden esetben a növény- és talajvédelmi hatóság szabja ki , melynek
mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed .
A

parlagfű

elleni védekezés

alapvető

jogszabályi háttere:

-a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 . (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja
szerint „A földhasználó és a

termelő

- az élelmiszerláncról és hatósági

köteles védekezni a parlagfű ellen".

felügyeletéről

szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése

földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
szerint „a

fenntartani." Az 50. § (4) bekezdése értelmében

parlagfű

elleni

közérdekű

védekezést kell

e/rendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.
-a

parlagfű

elleni

közérdekű

védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a

közérdekű

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
parlagfű

(Vlll.30.) Kormányrendelet pedig a

elleni védekezés végrehajtásának szabályait

szabályozza .
Az éghajlat változások következtében Magyarországon is megjelent az eddig hazánkban ritka
parlagfű

változat is, melynek virágzása korábban

virágzása . A vegetációs

időszak

hatóságoknak is hosszabb

kezdődik,

így az év nagyobb

időszakon

időintervallumára

parlagfű

terjed ki , ezért a

keresztül kell figyelemmel kísérni az allergén növény

lehetséges elburjánzását. Ezzel összefüggésben
parlagfű

mint a széles körben elterjedt

2019-től megszűnt

a július 1-jei „türelmi

id ő"

a

elleni védekezésben . A tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról , hogy

ingatlanukon megakadályozzák a
fenntartsák. A korábbi

előírások

csak az adott év július 1-jét

parlagfű

szerint a

követően

virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot

parlagfű

lehetett

elleni védekezést elmulasztó földhasználókat,

fe lelősségre

vonni , 2019.

évtől

azonban a

parlagfű

elleni védekezés már egész évben fenn álló kötelezettség .
Fentiek hatására már júniusban is érkeztek lakossági megkeresések
területekről.

A hatósági

ellenőrzések

mellett, a

állampolgárok is hatékonyan közre tudnak
bejelentéseikkel

jelentős

parlagfűvel fertőzött

működni ,

parlagfűvel

szennyezett

területek felderítésében az

akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján

mértékben hozzájárultak a hatóság i tevékenység eredm ényességéhez,
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és a

parlagfű

elleni védekezéshez. A lakossági bejelentés könnyebb

minden évben a
Bejelentő

bejelentők

Rendszer

(a

megkönnyítendő

és a hatóság munkáját
továbbiakban:

PBR) ,

amely

kezelhetősége

idén is

működött

alábbi

linken

az

https://pbr.nebih .qov.hu. A lakossági felhasználók a PBR-ben megjelölik a
területeket, amely

bejelentésről

érdekében
a

Parlagfű

érhető

parlagfűvel

a rendszer, belterület esetében a területileg illetékes

el

borított

jegyző nek ,

külterület esetében pedig a területileg illetékes földhivatalnak küld jelzést.
Mivel a

parlagfű

elleni védekezési kötelezettségre és a kötelezettség észlelése miatt kiszabható

bírságra mind a helyi mind az országos média is ismétlődően felhívja a figyelmet, tapasztalataink
szerint a lakosság egyre inkább eleget tesz a saját tulajdonú ingatlanjain a parl agfű és egyéb
allergén gyommentesítési kötelezettségének.
előtt

2021-ben magántulajdonú belterületi ingatlanokra és az ezek
vonatkozóan 31 ügy keletkezett hatóságomnál , mely

kismértékű

található közterületre

csökkenést mutat az előző év 39

ügyéhez képest.
Lakossági bejelentés a nap 24 órájában érkezhetett a NÉBIH által működtetett Parlagfű Bejelentő
Rendszeren , a Polgármesteri Hivatal által működtetett különböző elektronikus panaszbejelentő
rendszereken , és Zöldszámon keresztül , valamint személyesen és postai úton is. Az
minden bejelentést

ügyintézők

ellen őriztek .

A hatósági eljárások keretében a legtöbb esetben a környezetvédelmi ügyintéző első
felszólítására, még a

közérdekű

védekezés elrendelése

előtt

megtörtént a földhasználó önkéntes

teljesítése, így az idei évben mindössze 2 esetben került sor a közérdekű védekezés

elrendelésére,

szemben

a tavalyi

5 alkalommal.

kényszerkaszálás a feladattal megbízott Répszolg Kft.
határozatban kijelölt

időpont előtt

Ebből

közreműködésével ,

védekezésre,

történt meg

a

1 esetben pedig a

történt szintén önkéntes teljesítés.

Önkormányzatunk kö ltségvetésében az idei évben 400.000 Ft
közérdekű

1 esetben

melybő l

a fent leírtaknak

előirányzat

köszönhetően

került elkülönítésre a

mindössze 82 254 Ft került

kifizetésre.
Budapest, 2021 . november .~.. . "
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jegyző
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2. Mellékletek: 3. Egyeztetésre megküldve: 4. Háttéranyag a Hatósági Főosztályon található.

("""

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település

2

~ certop
'-..... r-;..., noo1

KépviselOi Csoportnak
leadva:

2011 MOV

4
\

Átvette ....

•. „

.„

t>...

...... ... ..' „
,

.

..•..•.

