
Parlagfű elleni védekezés 

 

A 2019-es évtől szigorodott a szabályozás, a tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk 

kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, 

majd ezt az állapotot fenntartsák. 

Az eddigi előírások szerint a parlagfű elleni védekezést elmulasztó földhasználókat, csak az 

adott év július 1-jét követően lehetett felelősségre vonni. Az idei parlagfű szezontól érvényes 

törvénymódosítás értelmében azonban a parlagfű elleni védekezés már egész évben fennálló 

kötelezettség. Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság 

közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15 

ezertől 5 millió forintig  is terjedhet. 

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös 

célunk. Éppen ezért az Agrárminisztérium ezúton szeretné felhívni minden földtulajdonos és 

földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a 

pollenszórása ellen.  

A földtulajdonosok a gyommentesítéssel kapcsolatos szakmai információkért a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz fordulhatnak. 

A közérdekű bejelentésekre általánosságban a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3.§-a szerint panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – 

szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. 

A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Ha a panaszt, illetőleg 

a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, részére át kell tenni. 

Bejelentést lehet tenni: 

 külterület esetén:  

o megyei kormányhivatalok járási földhivatalainál, 
o kormányablakoknál, 

o megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál, 

o Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus 

úton) 

 



 belterület esetén:  

o önkormányzatoknál 
o megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál, 

o kormányablakoknál, 

o Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus 

úton) 

Célszerű közvetlenül a helyszíni ellenőrzés elvégzésére jogosult hatóságoknál (külterületen a 

megyei kormányhivatalok körzeti földhivatala, belterületen az önkormányzat) megtenni a 

bejelentést, így a helyszíni ellenőrzések késlekedés nélkül elvégezhetőek. Ha a panaszt, 

illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez teszik meg, úgy azt 

intézkedés céljából még át kell tenni az eljáró hatóságnak. 

Bejelentés módja:  

 személyesen,  

 telefonon, 

 levélben, 

 elektronikus úton.  

A bejelentés során meg kell adni:  

 A bejelentés tartalmazza a település megnevezését, a terület pontos meghatározását és 

a beazonosítást segítő tereptárgyak megnevezését annak érdekében, hogy a hatóság 

megtalálja a parlagfű-fertőzött területeket. 

 A terület jellemzőinek megadása, pl.:  

o mezőgazdasági terület: művelt/nem művelt (parlag), kultúrnövénnyel fedett, 

tarló, kaszált, 

o nem mezőgazdasági terület, 

o kultúrnövény faja, 

o parlagfű fenológiája, hozzávetőleges magassága. 

Ha szeretne visszajelzést kapni a bejelentő, adja meg a nevét és elérhetőségét, hogy a hatóság 

vissza tudjon jelezni a megtett intézkedésekről, és esetlegesen további információt tudjon 

kérni a terület megtalálása érdekében. 

Amennyiben van, fényképfelvételt, esetleg GPS koordinátát mellékeljen a bejelentéshez. 

 

Forrás: NÉBIH honlapja 


