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2008. évi XLVI. törvény 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

[Hatályos: 2014.03.15 - ] 

 

17. §  
(4) 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. 

49. §  
(1) Az állami védekezés elrendelésére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogosult. 

(2) Állami védekezést akkor lehet elrendelni, ha 

a) az országban nem honos zárlati károsító megjelenését észlelték; 

b) a zárlati károsító kiirtására végzett termelői, földhasználói védekezés - a termelőn kívülálló ok 
miatt - nem volt kielégítő hatású; 

c) a zárlati károsító terjedését szükséges megakadályozni. 

(3) Az állami védekezést elrendelő határozatban a termelők, földhasználók megnevezése 
mellőzhető, ugyanakkor rendelkezni kell az érintett közigazgatási területről, továbbá a fertőzés 
megszüntetésének módjáról és határidejéről is. 

(4) Az állami védekezés állami feladatnak minősül, költségeinek fedezetéről a központi 
költségvetésben kell gondoskodni. 

50. §  
(1) Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési 

kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A 
közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

(2)134 A költségvetési törvényben meghatározott előirányzatból kell biztosítani a közérdekű 
védekezés költségeinek megelőlegezését. A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek 
tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni az (1) bekezdés szerinti mulasztás elkövetőjét. A 
kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára kerülnek behajtásra az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára. A költségek behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. 

(3) Amennyiben a költségek megtérítésére kötelezett a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan 
tulajdonosa és az ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos 
egyetemlegesen felel. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, 
ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének 
nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes 
értesítése mellőzhető. 

(5) 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. 

                                                
134 Módosította: 2009. évi LVI. törvény 403. §. 



letöltve a kormányhonlapról: 2014. március 15. 

 

(6)135 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. 

(7) 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. 

56. §  
(1)150 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvényben és a végrehajtására kiadott 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést 
hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt (e fejezetben a 
továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy). 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tudomására jutásától számított egy év, illetve a cselekmény 
elkövetésétől számított három év eltelt. A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát 
nem kell figyelembe venni. 

60. §  
(1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki 

c)155 a 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
kötelezése ellenére, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségét elmulasztja; 

(2) A bírság ismételten is kiszabható. 

64. §  
(1)166 A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik napig meg 

kell fizetni. 

(2) A forgalmazó által okozott hiba miatt kiszabott bírság a terméket a forgalmazónak 
kereskedelmi céllal értékesítő személyre (beszállító) nem hárítható át. 

 (4) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre 
kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére 
a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt 
kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
kötelezettségeiért a törvény alapján felel. 

(5)168 A bírság kiszabásáról rendelkező határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása 
rendelhető el. 

                                                
135 Módosította: 2009. évi LVI. törvény 402. §. 
150 Módosította: 2009. évi XXVIII. törvény 17. § (7) b). 
155 Módosította: 2012. évi XVIII. törvény 34. § o). 
166 Módosította: 2012. évi XVIII. törvény 34. § q). 
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(6)169 A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni. 

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben 

g) állapítsa meg a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részletes eljárási 
szabályait;181  
 

                                                                                                                                                            
168 Módosította: 2009. évi LVI. törvény 403. §. 
169 Megállapította: 2011. évi CLXVI. törvény 69. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 
2011. évi CLXVI. törvény 84. § 47. 
181 Lásd: 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet. 


