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A parlagfű elleni védekezés

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA
ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND
BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
Előadó:

• Fő cél: a parlagfű virágzásának és magképzésének
megakadályozása
• Eszközei:
– Állami szabályozás (jogszabályalkotás)
– A jogszabályi előírások betartásának hatósági
ellenőrzése
– Lakosság folyamatos tájékoztatása, a
jogkövető magatartás ösztönzése

2013. november

Parlagfű kártétele

Vonatkozó jogszabályok I.
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény (Éltv.)
• A
parlagfű
elleni
közérdekű
védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és
i é lé é k részletes
igénylésének
é l
szabályairól
bál i ól szóló
óló 221/2008.
221/2008
(VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.)
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.)
• Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (Bírság rendelet)

Vonatkozó jogszabályok II.
• A helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat‐ és hatáskörének megállapításával
kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok
módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
(Önk. rendelet)
• A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet (KH. rendelet)
• Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül
helyezéséről,
valamint
egyes
törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.
Törvény (panasztörvény)

Módosult jogszabályok
2013. november 1‐től az Éltv. hatálya alá tartozó ügyekben a
fellebbezés díját a Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal,
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
fi té é k szabályairól
fizetésének
bál i ól szóló
óló 63/2012.
63/2012 (VII.
(VII 2.)
2 ) VM rendelet
d l t
szabályozza:

• Közérdekű védekezést elrendelő határozat esetében az
elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja
– mivel a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem
állapítható meg – 10 000 forint.
• A végzés elleni fellebbezés díja 5000 forint.
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Módosult jogszabályok

Jogszabályi háttér
Éltv. 17. § (4) bekezdése:

2014. január 1‐től a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályozza a közérdekű bejelentések
és panaszok kivizsgálását.
Egyidejűleg hatályát veszti az európai uniós csatlakozással
összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény „A közérdekű
kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás”
alcíme.

Jogszabályi háttér
Az Éltv. mellékletének 30. pontja alapján
földhasználó:
„termőfölddel, erdő vagy egyéb növényi vegetáció
számára alkalmas területtel rendelkezik,, illetve azt
használja, vagy a termőföld hasznosítására
kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel,
berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt
használja, amelyben növény fenntartható”

Jogszabályi háttér
Az Önk. Rendelet 1. § (g) pontja alapján:
A jegyző látja el a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc‐
felügyeleti szervként az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdésében
leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a
károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának
ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével,
kapcsolatos — külön jogszabályban meghatározott —
feladatokat.

„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.”

Jogszabályi háttér

• Az Éltv. 50. § (4) bekezdése alapján parlagfű elleni
közérdekű védekezést kell elrendelni,
• az Éltv.
Éltv 50.
50 § (2) bekezdése alapján a közérdekű
védekezés költségei megtérítésére kell kötelezni a
mulasztó földhasználót,
• az Éltv. 60. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

Hatósági eljárás
A Vhr. 3. § (1) bekezdése alapján:
a helyszíni ellenőrzést
•külterületen az ingatlanügyi hatóság,
•belterületen a jegyző
végez.
végez
A Vhr. 1. § (1) bekezdése alapján:
•külterületen a Megyei NTI,
•belterületen a jegyző
rendeli el a közérdekű védekezést.

2

2013. 11. 06.

Hatósági eljárás
A Vhr. 1. § (2) bekezdése alapján:
Ha belterületi ingatlan esetében a települési
önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. § (4)
bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének, a Megyei NTI rendeli el a
közérdekű védekezést.

Parlagfű‐mentesítés elmulasztása
miatt belterületen indított eljárások
menete
Jegyző értesítése és iratok
megküldése (ha NTI vette
fel a jegyzőkönyvet)

Eljárás megindítása
bejelentés alapján vagy
hivatalból - helyszíni
ellenőrzés jegyző
(és/vagy NTI)

Ingatlanügyi hatóság
megkeresése az ügyfél
adatainak beszerzése céljából

Közérdekű védekezés
elrendelése

Értesítés eljárás
megindításáról
Közérdekű véd.
végrehajtása

Másodfok: Megyei Kormányhivatal NTI

Eljárás megindítása

Iratok megküldése a
Megyei Kormányhivatal
NTI-nek

NTI Növényvédelmi bírság
kiszabása
Közérdekű védekezés
költségeiről szóló
végzés

Másodfok: NÉBIH NTAI

Eljárás megindítása

Lakossági bejelentés alapján, hivatalból
‐ Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR)
‐ NÉBIH „Zöld szám” (06‐(80)‐ 263‐244)
‐ Közvetlen bejelentés

– A panasztörvény 141‐143.§‐ban foglaltak szerint kell
kezelni.
kezelni
– A bejelentést 8 napon belül intézkedésre át kell tenni a
hatáskörrel rendelkező
‐ jegyzőhöz (amennyiben a mulasztás nem az önkormányzatot
terheli),
‐ a fővárosi és megyei kormányhivatal növény‐ és talajvédelmi
igazgatóságához, továbbiakban NTI (amennyiben
az
érintett
belterületi ingatlan önkormányzati használatban áll).

Eljárás megindítása
• Saját felderítés alapján, hivatalból.
• A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél (földhasználó)
előzetes tájékoztatása mellőzhető.
• A bejelentés alapján indult helyszíni ellenőrzésről
minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni (akkor is,
ha nem parlagfüves az ingatlan).
• Jegyzőkönyv felvétele akkor is szükséges, ha a
jogszabálysértés ténye megállapítható.
• Az eljárás megindításának a kezdete a helyszíni
ellenőrzés napja lesz.

– Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.
– A bejelentést annak beérkezésétől számított 30 napon belül
el kell bírálni.
– A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy
annak mellőzéséről a bejelentőt tájékoztatni szükséges.
– A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg
bejelentő által tett ismételt, továbbá névtelen bejelentés
vizsgálata mellőzhető.

Eljárás megindítása
• Ha az NTI felügyelője megállapítja, hogy a belterületi ingatlan
parlagfűvel fertőzött hivatalból indíthat eljárást nem
önkormányzati tulajdonú területen is:
– jegyzőkönyvet vesz fel,
– jegyzőkönyvet és minden egyéb iratot 8 napon belül megküldi a
jegyzőnek a közérdekű védekezés elrendelése céljából,
– a jegyző köteles 30 napon belül értesíteni az NTI‐t a megtett
intézkedésről, valamint megküldi az ügyfél adatait a
növényvédelmi bírság kiszabása céljából.

• Ha az önkormányzat, mint földhasználó nem tesz eleget a
parlagfű‐mentesítési kötelezettségnek, az NTI rendeli el a
közérdekű védekezést.
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Helyszíni ellenőrzés

A jegyzőkönyv tartalmi
követelményei

• Kiemelten ellenőrizendő területek:
–
–
–
–
–

turisztikai célpontok,
nagy lélekszámú települések,
kertvárosi részek,
óvodák, iskolák, kórházak, közintézmények környéke,
beruházások (lakópark, autópálya, bevásárlóközpont, reptér, golfpálya
építés).

• Problémás ingatlanok:
–
–
–
–
–

a települések szélén lévő belterületi szántók, kertművelésű parcellák,
az ingatlanfejlesztés alatt álló területek,
a sok idős ember lakóingatlana,
az elhagyott ingatlanok,
a bérelt telephelyek.

A jegyzőkönyv tartalmi
követelményei
• 221/2008. (VIII.30.) Korm. Rendelet
– az ellenőrzés az Éltv. 17.§ (4) bekezdése szerinti kötelezettség
ellenőrzésére irányul,
– a helyszíni ellenőrzést végző személy neve, beosztása,
– ellenőrzés bejelentés alapján vagy hivatalból történt,
– lezárt terület felnyitásával került‐e sor az ellenőrzésre,
– parlagfűvel fertőzött‐e a terület,
– parlagfű fenológiai állapota, magassága,
– egyéb allergén gyomnövények faja,
– a fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy mérési
fájlok neve, illetve a helyrajzi szám,
– a terület jellemzőinek leírása,

a jegyzőkönyvben a parlagfűvel fertőzött terület nagyságát is
rögzíteni kell, különösen ha csak a hrsz. szerepel

Jegyzőkönyv
• A jegyző körbejárja az ingatlant

– amennyiben lehetséges –,
GPS pontokkal körbeméri a parlagfűvel borított területet, a folt
nagyságának pontosabb meghatározásához. Ennek hiányában – pl. zárt
ingatlanra nem lehet bejutni – a helyrajzi számot kell feltüntetni, illetve a
parlagfűvel fertőzött terület nagyságát.
nagyságát

• Jegyzőkönyv valamennyi oldalát alá kell írnia a
jelenlévőknek (jegyző vagy NTI felügyelő, ellenőrzött – amennyiben
jelen van).

• A parlagfűvel való fertőzöttség tényének
megállapítása esetén a felvett jegyzőkönyv alapján
el kell járni!

A Vhr. 3. § (5) bekezdése alapján az Éltv. 17. § (4)
bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében
végzett helyszíni ellenőrzés során az ingatlanügyi hatóság és
a jegyző a vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú
melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NÉBIH
honlapján közzétett formanyomtatvány felhasználásával
jegyzőkönyvet vesz fel.
A jegyzőkönyv kötelező formai és tartalmi elemeit a Ket. 39.
§ (3) bekezdése részletezi.
A jegyzőkönyv elérhetősége:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajved
elmi_ig/nyomtatvanyok_ntai/nti_nyomtatvany.html

A jegyzőkönyv tartalmi
követelményei
– a közérdekű védekezés a kultúrnövény károsodása nélkül
elvégezhető‐e,
– kultúrnövény faja,
– a parlagfű felületi borítottságának és a kultúrnövény
tőszámának megállapításához felvett egyes főbb
töréspontok koordinátái, e töréspontok környezetében
kijelölt kvadrátok parlagfű borítottságának %‐os mértéke,
illetve a leszámolt tőszám,
– parlagfűvel való felületi borítottság (%),
– a kultúrnövény tőszámának számított átlaga (db) (,
– a helyszíni ellenőrzésről készült képfelvétel azonosítója,
illetve a képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fáj
neve, illetve a helyrajzi szám,
– jegyzőkönyv mellékleteinek megnevezése.

Hiányos jegyzőkönyv
• Amennyiben a jegyzőkönyv hiányos, és már nem
pótolhatóak utólag az adatok, a meglévő jegyzőkönyv
alapján szükséges döntést hozni a növényvédelmi
bírság tekintetében.
• Ha a jegyzőkönyvben a fertőzött terület nagysága (m2
vagy a fertőzött terület %‐os meghatározása a teljes terület
nagysága alapján) nincs megadva, csupán a minimális

bírság szabható ki.

• Ha az eljárás szempontjából alapvető adat hiányzik
(gyomnövények
meghatározása,
parlagfű
fenológiája), megszüntethető az eljárás.
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Ügyfél beazonosítása
• Ügyfél az ingatlan tényleges földhasználója.
• Szükség esetén a földhivataltól kell adatszolgáltatást
kérni az ingatlanra és a földhasználó személyére
vonatkozóan.
(földhivatalok: http://foldhivatalok.geod.hu/foldhivatalok.php)

• Amennyiben az ügyféltől nyilatkozat érkezik a
jegyzőhöz,
melyben
kifogásolja
a
tulajdoni/földhasználati viszonyt, a jegyző bizonyítási
eljárást indít
a valódi tulajdonos/földhasználó
megnevezéséért.
• Az NTI számára az ügyfél kilétével kapcsolatos
iratokat is szükséges továbbítani.

Közérdekű védekezés
elrendelése

Közérdekű védekezés
elrendelése
• A jegyző rendeli el
– ha az ingatlan tulajdonosa elmulasztja a védekezést
(július 1. után virágbimbós parlagfű),
– erről határozatot ad ki (közérdekű védekezést elrendelő
határozat),
– a határozatról az ügyfél írásban vagy hirdetmény útján
értesül.

• Az NTI rendeli el
‐ ha önkormányzati tulajdonú területről van szó,
‐ határozatot ad ki,
‐ az önkormányzatot írásban értesíti.

Közérdekű védekezés
végrehajtása

• A közérdekű védekezés elrendelése kötelező,
kivéve:
• ha a parlagfű nem éri el legalább a virágbimbós
állapotot,
• ha nem parlagfűvel, hanem egyéb (allergén)
gyomnövénnyel fertőzött a terület,
• kultúrnövénnyel borított a terület.
Kultúrnövénnyel borított területen közérdekű védekezés csak akkor
rendelhető el (Éltv. 50. § (7) bekezdés)
– ha az a kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető, vagy
– 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.

Közérdekű védekezés költségeinek
igénylése
• A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket
meg kell igényelni a kormányhivataltól, melyet a
kormányhivatal az előlegirányzat terhére az igénylés
beérkezésétől 8 napon belül megelőlegez a jegyző
részére.
é é
– http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

• A közérdekű védekezés elvégzésére
minden év május 31. napjáig meg
kell
bízni
egy
kiválasztott
ggazdálkodó szervezetet.
• Közérdekű védekezés gépi vagy
kézi
kaszálással
esetleg
szárzúzással,
szükség
esetén
tárcsázással történik.

Értesítés eljárás megindításáról
• Értesíteni kell az ügyfelet az ellene indult
hatósági eljárás megindításáról vagy a
bizonyítékok ismertetéséről!
• Az eljárás megindítását követő 5 napon belül
szükséges kiküldeni az ügyfél számára az eljárás
megindításáról szóló dokumentumot, VAGY
• a bizonyítási eljárás befejezésétől számított 8
napon belül szükséges megküldeni az ügyfél
számára a bizonyítékok ismertetéséről az
értesítést.
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Értesítés eljárás megindításáról

Értesítés eljárás megindításáról

akkor

• Az ügyfél 8 napon belül nyilatkozhat az ellene
indult eljárással kapcsolatban.

• ha az eljárás megindítása után (a jegyzőkönyv
felvételének napja) a hatóság nyolc napon belül
érdemben dönt (beleértve a költségek viseléséről
szóló végzés kiadását is),
• ha a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
• ha az eljárást megszünteti.

• Az értesítéssel párhuzamosan meg lehet küldeni a
közérdekű védekezés elrendeléséről szóló
határozatot az ügyfélnek (a határozat hirdetményi
úton is közölhető).

A

Ket. alapján
mellőzhető:

az

értesítés

csak

• Csak ezt követően kell minden keletkezett iratot
továbbítani a bírság kiszabására jogosult NTI
számára.

Keletkezett iratok továbbítása
az NTI számára

Eljárási költség kiszabása
• Végzés formájában kell az ügyfél számára megküldeni.
• Közös tulajdonban álló ingatlan esetén egy végzésben,
de tulajdonosonként külön, a tulajdoni hányad
arányában kerülnek kiszabásra az eljárási költségek. A
költségek viselése egyetemleges.
egyetemleges
• Elszámolható költségek:
– vállalkozó költsége (számla alapján),
– felesleges kiszállási költségek (az ügyfél nem értesíti
önkormányzatot/vállalkozót az elvégzett mentesítésről),
– hivatali költségek (irodaszer, telefon, üzemanyag, postázás).

• Minden esetben kötelező, amennyiben legalább virágbimbós
fejlettségű parlagfűvel fertőzött volt az ingatlan.
• Célja, hogy az NTI kiküldhesse a növényvédelmi bírságról, és
az esetlegesen felmerült egyéb költségekről szóló határozatot
az ügyfél számára.
számára
• Az iratcsomagnak tartalmazni a kell:
–
–
–
–
–
–

az

• Fellebbezés esetén az NTI jár el másodfokon.

Növényvédelmi bírság kiszabása
• A növényvédelmi bírságot az NTI szabja ki.
• A Bírság rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a növényvédelmi bírság alapja
a károsítóval fertőzött terület mérete.
• A bírság mértéke belterületen (1. sz. melléklet, A táblázat, c, pont, 1.
alpont):

Fertőzött terület mérete
50

m2‐ig

Kiszabható bírság összege
15.000 Ft

50 m2 ‐ 100 m2

15.000 ‐ 50.000 Ft

100 m2 ‐ 200 m2

50.000 ‐ 100.000 Ft

200 m2 ‐ 1 ha

100.000 ‐ 750.000 Ft

1 ha felett

750.000 – 5.000.000 Ft

jegyzőkönyv,
tulajdoni lap,
eljárás megindításáról/bizonyítékok ismertetéséről szóló értesítés,
közérdekű védekezés elrendeléséről szóló határozat,
az ügyfél esetleges nyilatkozata, a jegyző esetleges tájékoztatása,
eljárási költségek kiszabásáról szóló végzés.

A lakosság tájékoztatása
•
•
•
•
•

Parlagfű kisokos
Parlagfű totó
Plakátok
Naptárak („Az erdő”)
Kiadványok

Ösztönzés a jogkövető magatartásra
• Parlagfű légi felderítése
• Parlagfű Bejelentő Rendszer
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Parlagfű Bejelentő Rendszer
PBR

A Parlagfű Bejelentő Rendszer
(PBR)
• A parlagfű előfordulására vonatkozó lakossági
bejelentések kezelését szolgálja:
a bejelentések
– bejelentések fogadása,
– bejelentések feldolgozása (szűrése),
– bejelentések továbbítása (földhivatalok, NTI,
Jrgyzők),
– bejelentők értesítése.

• 2013. május 14‐től elérhető:
https://pbr.nebih.gov.hu

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás
Az Éltv. 17.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a termelő,
illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem
tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi
egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint
figyelembe venni az integrált növénytermesztés
alapelveit, továbbá a környezet és a természet
védelmét.

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. tv. (Éltv.) 50. § (1)
bekezdése szerint közérdekű védekezést kell
elrendelni,
l d l i ha
h a termelő,
t
lő illetve
ill t a földhasználó
földh
áló
védekezési kötelezettségének az azt elrendelő
hatósági határozat ellenére sem tesz
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az
élelmiszerlánc‐felügyeleti szerv rendeli el.

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás

• Belterületi, károsítókkal fertőzött terület
esetében helyszíni szemlére és jegyzőkönyv
felvételére a települési (kerületi) jegyző illetve
a megyeii NTI jogosult.
j
lt
• A jegyző hatáskörét ebben az esetben is a
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja
biztosítja

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás
• A jegyző a károsítóra való tekintettel védekezésre,
mentesítésre kötelezést – jogszabályi felhatalmazás
hiányában – nem rendelhet el, arról a megyei NTI
intézkedhet a jegyző által átadott vagy a saját
hatáskörben felvett jegyzőkönyv alapján.
(kivétel lehet az az önkormányzat, ahol helyi rendeletben van
szabályozva a kötelező védekezés elrendelésének esete)

• A védekezésre, mentesítésre kötelezésről az NTI –
határnap kijelölésével – határozatot hoz.
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Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás
• A védekezésre, mentesítésre kötelezésben előírt határidőt
követően a terület visszaellenőrzése a jegyző feladata.
• Ha a kötelező védekezést a földhasználó az előírt határidőig
nem végezte el,
el közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor,
sor
amit belterületen minden esetben a jegyzőnek kell
elrendelnie.
• A közérdekű védekezés végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás
• Amennyiben a földhasználó a védekezést az
élelmiszerlánc‐felügyeleti szerv kötelezése ellenére
sem végezte el az NTI növényvédelmi bírságot szab
ki az Éltv.
Éltv 60.§
60 § (1) c) pontja alapján.
alapján
• Ezért ilyen esetekben az NTI‐t az
megküldésével egyidejűleg értesíteni kell.

iratok

• A közérdekű védekezés költségeinek megállapításáról és
igényléséről a jegyző rendelkezik.

Egyéb allergén gyomnövény esetén
követendő eljárás

Köszönöm figyelmüket!

• Önkormányzati kezelésű belterület esetében ‐
ha a terület allergén gyomnövénnyel fertőzött
és az önkormányzat nem intézkedik a
mentesítésről, ‐ az NTI végez helyszíni szemlét
és folytatja le a fent részletezett eljárást.
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