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Az ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia)

A parlagfű származása és elterjedése
1.
• Az Ambrosia nemzetségnek kb. 40 faja ismert.
• Észak-Amerikában őshonos.
• Kanadában 60 000 éves pollent is találtak.
• Európai invázió: DNY-Franciaország
Horvátország, Szerbia
• Hazánkban először 1908-ban találták meg Orsován
Végleges behurcolás történt az 1920-as évektől.

• Mára már az egész ország területén elterjedt, veszélyes
gyomnövény.
• Szárazságtűrő, gyenge minőségű talajokon is jól érzi magát.

A parlagfű származása és elterjedése
2.
• Amerikai adatok szerint magja akár 50 évig is csírázóképes.
• A Kárpát medence ökológiai adottságai kifejezetten kedvezőek a
parlagfű számára.

• Az elmúlt 20 évben hatalmas gyommagkészletek halmozódtak fel
talajainkban.
• Egy átlagos növény 8 milliárd virágporszem termelésére is képes
2-3 hónap alatt.
• A pollenek a széllel több száz km-re is eljuthatnak.
• A pollencsapdák már virágzás előtt hetekkel is fognak pollent.

Pollennaptár
(február–október)
elő- és utóvirágzási időszak
fő virágzási időszak
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Országos összesített gyomfelvételezés eredményei
2007-2008
Gyomnövény

Hely.

Borítási %

Ambosia artemisiifolia / Parlagfű

1

5,3300

Echinochloa crus-galli / Kakaslábfű

2

4,2542

Chenopodium album / Fehér libatop

3

3,6635

Cirsium arvense / Mezei acat

4

1,7724

Setaria pumila / Fakó muhar

5

1,6324

Convolvulus arvensis / Apró szulák

6

1,4829

Amaranthus retroflexus / Szőrös disznóparéj

7

1,4183

Tripleurospermum inodorum / Ebszékfű

8

1,1634

Datura stramonium / Csattanó maszlag

9

0,9675

Termesztett köles (Panicum miliaceum)

10

0,9600

Amaranthus chlorostachys / Karcsú disznóparéj

11

0,9229

Apera spica-venti / Nagy széltippan

12

0,9100

Elymus repens / Tarackbúza

13

0,8768

Sorghum halepense / Fenyércirok

14

0,8213

Galium aperine / Ragadós galaj

15

0,6169

Összesített gyomfelvételezési eredmények
Fejér megyében, 2007/2008
Latin név

Magyar név

Borítási %
2007

2008

átlag

Hely. BAYER Éf.

Datura stramonium l.

maszlag

3,3601 3,3428 3,3515

1

DATST T4

Chenopodium album l.

fehér libatop

3,4355 2,9967 3,2161

2

CHEAL T4

Amaranthus retroflexus l.

szőrős disznóparéj

3,3471 2,9122 3,1297

3

AMARE T4

Echinochloa crus-galli (l.) P.b. közönséges kakaslábfű 3,0131 2,8954 2,9543

4

ECHCR T4

Ambrosia artemisiifolia l.

ürömlevelű parlagfű

2,3926 2,4464 2,4195

5

AMBEL T4

Panicum miliaceum l.

termesztett köles

2,1020 2,0051 2,0536

6

PANMI

Sorghum halepense (l.) Pers.

fenyércirok

1,1387 1,2015 1,1701

7

SORHA G1

Helianthus annuus l.

közönséges napraforgó 0,9569 0,7487 0,8528

8

HELAN KN

Cannabis sativa l.

kender

0,6027 0,8087 0,7057

9

CNISA

Chenopodium hybridum l.

pokolvarlibatop

0,6563 0,6588 0,6576

10

CHEHY T4

Cirsium arvense (l.) Scop.

mezei acat v. aszat

0,5586 0,5512 0,5549

11

CIRAR

Fallopia convolvulus (l.) A.
Löve

szulákkeserűfű

0,4103 0,6792 0,5447

12

POLCO T4

Convolvulus arvensis l.

apró v. folyondár szulák 0,4141 0,5514 0,4828

13

CONAR G3

Tripleurospermum inodorum
(l.) Schultz-bip.

kaporlevelű ebszékfű

0,3836 0,4387 0,4112

14

MATIN

Papaver rhoeas l.

pipacs

0,3423 0,3338 0,3380

15

PAPRH T2

T4

T4
G3

T4

Jogszabályi rendelkezések

A parlagfű mentesítési eljárást

Törvények
Kormányrendeletek
Miniszteri rendeletek szabályozzák
Magas szintű jogi szabályozás szükséges, hiszen alapvető jogokat
(pl. tulajdon jog) érint a jogszabály
Az emberi egészséghez való jog „erősebb” a tulajdonjognál

Vonatkozó jogszabályok
2008. évi XLVI. Törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
jelöli ki a kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, mint
elsőfokú hatóságot
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről

Fontosabb jogszabályi rendelkezések
1.
2008. évi XLVI. Törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
A termelő, illetve a földhasználó köteles:
• az állami és közérdekű védekezéssel megbízott személyek
munkavégzését tűrni és elősegíteni.
• a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fontosabb jogszabályi rendelkezések
2.
Fontos
a
termelő,
a
földhasználó
kötelezettségeinek tisztázása.

és

tulajdonos

A tulajdoni jog és a föld használati jog különválik.
Az eljárás csak akkor indul a tulajdonos ellen, ha tulajdonos
egyben földhasználó is.
Ha a földhivatali nyilvántartásokban földhasználat, fölbérlet van
bejegyezve, az eljárást a földhasználóval szemben folytatjuk le.

Az özvegyi, haszonélvezeti jog megelőzi a tulajdoni jogot, ezért az
eljárást az özvegyi, haszonélvezeti joggal bíró személy ellen
folytatjuk le.

Felderítés

• A veszélyeztetett területeket a Földmérési és Távérzékelési
Intézet (a továbbiakban: FÖMI) megfigyelő rendszerben
azonosítja (műholdfelvétel és egyéb térinformatikai eszközök
segítségével), és azokról veszélyeztetettségi térképet készít.
A FÖMI által parlagfűvel fertőzöttnek megjelölt területek alig
10%-án található parlagfű.

• Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzéssel, illetve a
növényvédelmi hatóság az elvégzett közérdekű védekezéssel
érintett területek adatait folyamatosan, de legkésőbb az
ellenőrzés lefolytatását, illetve a közérdekű védekezés
elvégzését követő 5 napon belül megküldi a FÖMI-nek.
• A FÖMI tavaly már csak részleges adatszolgáltatást végzett, ami
az idei évben teljesen megszűnt.

Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR)

A NÉBIH honlapján kialakított felület lehetővé teszi a
parlagfüves
terület
bejelentését
böngészőben
vagy
okostelefonon.
A bejelentés továbbításra kerül a PIR rendszeren keresztül
külterületek esetén a földhivatalokhoz, belterületek esetén az
önkormányzatokhoz.
Erről értesítést kap a növényvédelmi hatóság is, elektronikus
formában.
Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖBBR) – az idei
évtől egy újabb lehetőség az önkormányzatoknak, hogy az emailes értesítőn túl használják a rendszert.

Bizonyítási eljárás

• Az ingatlanügyi hatóság, a földhivatalok folytatják le, terület
bejárást végeznek útvonalterv alapján.
• Jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza:
–
–
–
–
–
–

A fertőzött terület helyrajzi számát
A fertőzött terület nagyságát.
A parlagfű fenológiai állapotát.
A parlagfű borítottságot, a parlagfű magasságot.
A tulajdonosi, vagy a földhasználói adatokat.
Egyéb bizonyítékokat pl. digitális fénykép

• A jegyzőkönyv elektronikus úton, már másnap a növényvédelmi
hatóságnál van parlagfű szerveren keresztül.
Ez a PIR rendszer.

Közérdekű védekezés
1.
A parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a
földhasználó parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz
eleget.
Közérdekű védekezést elrendelő határozat után a parlagfű
kaszálást a fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnal végre
lehet hajtani.

 A kötelezettség teljesítésének helyszíni
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

ellenőrzéséről

a

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha
a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket
veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

Közérdekű védekezés
2.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a
közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának
keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges
cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles
igazolni. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület
felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is
megtarthatja, illetve elvégeztetheti.
Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű
védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a
kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot
meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az
érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra
nem tarthat igényt.
A közérdekű védekezés végrehajtható, ha a helyrajzi számra
elrendelt határozat az önkormányzatnál kifüggesztésre kerül.

Közérdekű védekezés
3.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól az alábbiak szerint
rendelkezik.
Külterületen: a kormányhivatal növényvédelmi hatósága (a
továbbiakban: NTI),
Belterületen: a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat
jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli el a közérdekű
védekezést.
Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban kerületi)
önkormányzat nem tesz eleget előírt parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének, az NTI rendeli el a közérdekű védekezést.
A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a
közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31.
napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

Növényvédelmi bírság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény alapján:
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki az
előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja
A bírság ismételten is kiszabható.
A bírságot az azt kiszabó határozat közlésétől számított
tizenötödik napig meg kell fizetni.
A bírságok meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget a Ket.
szerinti mértékű késedelmi pótlék terheli. A bírságot és a
késedelmi pótlékot adók módjára kell behajtani, amelyről az
élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv
megkeresésére
az
állami
adóhatóság gondoskodik.

Parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása
esetén kötelezően kiszabandó bírság tételek
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
1.

Külterületen:
kevesebb, mint 1 ha

1 és 5 ha között
5 és 10 ha között
10 és 30 ha között
30 és 50 ha között
50 és 100 ha között
100 ha vagy nagyobb

15 000 –

50 000 Ft

50 000 – 150 000 Ft
50 000 – 225 000 Ft
225 000 – 1 000 000 Ft
1 000 000 – 2 000 000 Ft
2 000 000 – 3 750 000 Ft
3 750 000 – 5 000 000 Ft

Parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása
esetén kötelezően kiszabandó bírság tételek
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
2.
Belterületen

kevesebb, mint 50 m2

15 000 Ft

50-100 m2

15 000 –

50 000 Ft

100-200 m2

50 000 –

100 000 Ft

200 m2 - 1 ha

100 000 –

750 000 Ft

1 ha vagy nagyobb

750 000 – 5 000 000 Ft

Megyei adatok a bírságokról

év

eljárás összes közérdekű kultúrnövény/nincs bírság bírság
(db) terület (ha)
(ha)
közérdekű (ha)
(db) (ezer Ft)

2006

308

730

606

124

275

13 380

2007

336

726

490

236

295

9 015

2008

482

844

708

136

436

19 256

2009

271

759

647

113

233

14 341

2010

213

371

312

60

182

7 320

2011

268

362

348

14

221

7 795

2012

98

107

80

27

65

2 530

2013

111

126

26

99

92

2 560

Jogorvoslati lehetőségek
1.
Fellebbezés

Méltányossági kérelem
A fellebbezést a kézhez vétel után 15 napon belül be kell nyújtani.
Leggyakoribb fellebbezési okok:
Nem parlagfű fertőzött a terület
Nincs kapacitás a művelésre
A gyomirtás nem kellően hatékony
Az időjárás akadályozta a munkát

Jogorvoslati lehetőségek
2.
Nem tulajdonosa, használója a területnek (pl. szívességi bérbe
adás, nem bejezett földbérlet, vagy nincs tudomása róla, hogy
földterülete van).
Osztatlan közös tulajdonban levő területén a tulajdon részét
megfelelően műveli.
Több helyrajzi számra kivetett bírságok összevonását kéri.
Elsőfokon fellebbezési illeték lerovása nélkül orvosoljuk az alábbi
ügyeket:
Nem tulajdonosa, használója a területnek (pl. szívességi bérbe
adás, nem bejezett földbérlet, vagy nincs tudomása róla, hogy
földterülete van).
Osztatlan közös tulajdonban levő területén a tulajdon részét
megfelelően műveli.
Több helyrajzi számra kivetett bírságok összevonását kéri.

Jogorvoslati lehetőségek
3.
Ha egyéb ok miatt történik fellebbezés, akkor a másodfok dönt.
A fellebbezés illeték köteles. A fellebbezési illeték mértéke a
határozatban van közölve.

Méltányossági kérelmet lehet előterjeszteni:
Részletfizetés
Fizetési haladék miatt
A méltányossági kérelmet csak ritkán utasítjuk el.

A hatékonyabb parlagfű-mentesítést
korlátozó tényezők
• rendezetlen tulajdonviszonyok /spekulatív tulajdonszerzés/,
• elaprózott birtokszerkezet, sok tulajdonos, hiányos szaktudás
• osztatlan közös tulajdon,
• ingatlan-nyilvántartás hiányosságai,
• vonalas létesítmények rendezetlensége,
• önkormányzatokkal kapcsolatos kérdések,

• szétaprózott feladatkörök,
• az eljárásrend bonyolultsága,
• a termőföld hasznosítási kötelezettségének elégtelensége,
• „kertmagyarország-kép”, zártkertek magas száma,
• össztársadalmi hozzáállás, tulajdonlás és kötelezettség vállalás
közti mentális különbség.

Stratégiai váltásra van szükség
• A parlagfű biológiai ágens, kiirtani nem lehet.
• Természetesen csökkenteni kellene a parlagfű mennyiségét.
• Integrált védekezési technológiák elterjesztésére és kutatásfejlesztésre van szükség.

• Ne tegyünk egyenlőségjelet a parlagfű jelenléte és az allergiás
megbetegedések közé.
• Alapvetően az okokat kell megváltoztatni, nem az okozatot üldözni.
• Tudomásul kell venni, hogy csak hatósági eszközökkel és
büntetéssel ez a probléma megoldhatatlan.
• Ügyfélbarát ügyintézés, szakmai mérlegelési lehetőség
megteremtése a hatóság számára.

2011
Felderített helyszín: 8 folt
Felderített terület:
26 ha

2012
Felderített helyszín: 64 folt
Felderített terület:
93 ha

2013
Felderített helyszín: 61 folt
Felderített terület:
56 ha

Köszönöm a figyelmet!

