


Helyszíni ellenőrzésHelyszíni ellenőrzés

• A 2011. évben a Megyei Kormányhivatalok 
Földhivatalai és a Budapest Főváros 
Kormányhivatal Földhivatala, valamint a 
felügyeletük alá tartozó körzeti földhivatalok 
248 munkatársa a parlagfű helyszíni 
ellenőrzésekre július 1-től október 14-ig 
bezárólag összesen 
2446 munkanapot fordított. 
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Helyszíni ellenőrzésHelyszíni ellenőrzés
• Ellenőrzött terület nagysága:

2011. év : 5 386 475 ha (Ebből helikopterrel: ~1 330 000 ha)
2010. év : 3 627 280 ha

• Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek területe:
2011. év : 7 986 ha  ( - 1704 ha)
2010. év : 9 690 ha

• Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek száma:
2011. év : 6 301 db  ( + 76 db)
2010. év : 6 225 db
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Helyszíni ellenőrzésHelyszíni ellenőrzés
• Helyszíni ellenőrzésre fordított napok száma:

2011. év : 2 446 munkanap ( - 273 mn.)
2010. év : 2 719 munkanap

• Helyszíni ellenőrzésben részt vevők létszáma:
2011. év : 248 fő  ( + 7 fő)
2010. év : 241 fő

• Helyszíni ellenőrzésre fordított gépkocsi km:
2011. év : 244 648 km  ( - 16 837 km)
2010. év : 261 485 km
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PozitívumokPozitívumok
•• Ebben az évben az ország egy részén az időjárás kedvező volt Ebben az évben az ország egy részén az időjárás kedvező volt 

a gyomirtásnaka gyomirtásnak
•• Az időjárás a felderítést nem nehezítette Az időjárás a felderítést nem nehezítette 
•• A megfelelő eszközellátottsággal rendelkező nagyobb üzemek A megfelelő eszközellátottsággal rendelkező nagyobb üzemek 

esetében kevesebb a parlagfű fertőzésesetében kevesebb a parlagfű fertőzés
•• Gyakran szemmel látható volt a földhasználók igyekezete Gyakran szemmel látható volt a földhasználók igyekezete ––

parlagfű foltok mentesítése motoros kézi kaszávalparlagfű foltok mentesítése motoros kézi kaszával
•• A parlagfű szezon alatti folyamatos média kampány hatása A parlagfű szezon alatti folyamatos média kampány hatása 

érezhető volt a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos jogkövetés érezhető volt a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos jogkövetés 
terénterén

•• A földhivatalok sokszor még a légi felderítés során sem találtakA földhivatalok sokszor még a légi felderítés során sem találtak
akkora egybefüggő parlagfű területeket, amelyeket gyakran a akkora egybefüggő parlagfű területeket, amelyeket gyakran a 
média sugallt…média sugallt…

•• A társhatósággal változatlanul jó a kapcsolat.A társhatósággal változatlanul jó a kapcsolat.
•• A civil szervezetek bizalma a földhivatal irántA civil szervezetek bizalma a földhivatal iránt
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NegatívumokNegatívumok
•• Augusztus végén a pollenkoncentráció Augusztus végén a pollenkoncentráció ezéviezévi csúcsa néhány csúcsa néhány 

megyében az 1000 db pollen/mmegyében az 1000 db pollen/m33 értéket meghaladtaértéket meghaladta
•• A kezdetben sikeres gyomirtás után a kapásnövényekben ismét A kezdetben sikeres gyomirtás után a kapásnövényekben ismét 

erősen jelentkezett a parlagfű fertőzés erősen jelentkezett a parlagfű fertőzés –– jelentős parlagfűmag jelentős parlagfűmag 
fertőzést okozvafertőzést okozva

•• Sok helyen előző évi belvíz miatt a 2011. évi talajmunkák minőséSok helyen előző évi belvíz miatt a 2011. évi talajmunkák minősége ge 
nem jó nem jó –– ezeken a területeken a gyomosodás erősebben jelentkezettezeken a területeken a gyomosodás erősebben jelentkezett

•• Az utak, árkok, táblaszélek elhanyagolt, gyomos állapotaAz utak, árkok, táblaszélek elhanyagolt, gyomos állapota
•• A tarlóhántás lehetősége helyenként korlátozott volt a szárazságA tarlóhántás lehetősége helyenként korlátozott volt a szárazság

miatt, néhány cmmiatt, néhány cm--es parlagfű növények már virágoztak es parlagfű növények már virágoztak 
•• Jelentős fluktuáció a helyszíni ellenőrzést végző munkatársaknálJelentős fluktuáció a helyszíni ellenőrzést végző munkatársaknál
•• A kötelező közigazgatási szünet a parlagfűA kötelező közigazgatási szünet a parlagfű--szezon idejére esett.  szezon idejére esett.  

Azokban a körzetekben ahol csak egy fő mezőgazdász dolgozik, ez Azokban a körzetekben ahol csak egy fő mezőgazdász dolgozik, ez 
jelentős idő és teljesítmény kiesésjelentős idő és teljesítmény kiesés

•• A terepjárók kilométerA terepjárók kilométer--korlátozásakorlátozása
•• A földhivatali gépjárművek elhasználódása, gyakori meghibásodásaA földhivatali gépjárművek elhasználódása, gyakori meghibásodása
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Változik jövőreVáltozik jövőre
a parlagfű elleni közérdekű védekezés a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

földhivatali eljárásrendje? földhivatali eljárásrendje? 
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BácsBács--Kiskun megyeKiskun megye
Csongrád megyeCsongrád megye
Fejér megyeFejér megye
GyőrGyőr--MosonMoson--Sopron megyeSopron megye
Pest megyePest megye
Somogy megyeSomogy megye
SzabolcsSzabolcs--Szatmár Bereg megyeSzatmár Bereg megye
Tolna megyeTolna megye
Veszprém megyeVeszprém megye
Zala megyeZala megye

1 330 000 ha terület ellenőrzése történt meg szeptember utolsó 1 330 000 ha terület ellenőrzése történt meg szeptember utolsó 
napjaibannapjaiban
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••Viszonylag késői időpontViszonylag késői időpont
••A felvett jegyzőkönyvek közel felében kultúrnövényben volt a ferA felvett jegyzőkönyvek közel felében kultúrnövényben volt a fertőzéstőzés
••Gyors, földi úton el nem érhető területek ellenőrzése isGyors, földi úton el nem érhető területek ellenőrzése is
••Technikai eszközök használatának tapasztalataiTechnikai eszközök használatának tapasztalatai

fényképezőgép fényképezőgép –– rázkódás, rázkódás, rotorszélrotorszél
PDAPDA--GPS konfiguráció GPS konfiguráció –– energiaellátás energiaellátás 
koordinátapontok rögzítése koordinátapontok rögzítése –– dmpdmp. vagy pontmérés. vagy pontmérés
fedélzeti eszközök használhatóbbakfedélzeti eszközök használhatóbbak

••Egy felszállás kb. 2,5 óra  Egy felszállás kb. 2,5 óra  -- személyzet „tűrőképessége”személyzet „tűrőképessége”
••200 m magasságban 2 km szélesség ellenőrizhető200 m magasságban 2 km szélesség ellenőrizhető
••Parlagfű borítottság pontosan megállapíthatóParlagfű borítottság pontosan megállapítható
••Az eljárás hatékonyságának, költségeinek vizsgálata folyamatbanAz eljárás hatékonyságának, költségeinek vizsgálata folyamatban
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