Tájékoztató a belterületi allergén gyomokkal fertőzött területek kezeléséről
Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a 2016-2017. években átfogó ellenőrzést folytatott „A
parlagfű elleni védekezés ellenőrzése” tárgyban, mely lezárásaként kiadott jelentésben az ellenőrzött
szervezetek részére javaslatokat fogalmazott meg. A megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatosan az
Agrárminisztérium összeállított egy intézkedési tervet, mely intézkedések közül az önkormányzatok
megfelelő tájékoztatásának megvalósítása is szerepel.
Annak érdekében, hogy a parlagfű elleni védekezés eredményesen járuljon hozzá a parlagfű pollenkoncentráció-, valamint a parlagfűvel fertőzött területek nagyságának csökkenéséhez, az Agrárminisztérium
célul tűzte ki, hogy lépéseket tesz a rendelkezésére álló adatbázisok maximális hatékonysággal történő
használatáért. A 2013. évi parlagfű szezon kezdetétől üzemel a Parlagfű Bejelentő Rendszer (a
továbbiakban: PBR), mely a parlagfű szezonban fogadja a lakossági bejelentéseket a https://pbr.nebih.gov.hu
címen. A parlagfűvel fertőzött területek minél előbbi felderítése és felszámolása, a jegyzők, valamint a
megyei kormányhivatalok munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a kapcsolattartás
megkönnyítése érdekében szükségessé vált az Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (a
továbbiakban: ÖPBR) kialakítása.
A jogszabályi változások folyamatos követésével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a
továbbiakban: Nébih) a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztálya közreműködésével rendszeresen aktualizálja a Parlagfű Információs Rendszer (a továbbiakban:
PIR) és az ÖPBR sablonokat. Az önkormányzatok parlagfű felderítési tevékenysége, valamint az
állampolgárok bejelentéseinek kezelése kiemelten fontos feladat. Annak érdekében, hogy a parlagfű
bejelentések minden esetben kivizsgálásra-, valamint a bejelentett parlagfüves területek felszámolásra
kerüljenek, nagy segítséget nyújt az ÖPBR használata. A rendszerek használatával kapcsolatos kérdéseikkel
keressék bizalommal a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának kollégáit a 061/3091092 telefonszámon, vagy az nti@nebih.gov.hu e-mail címen. Amennyiben a rendszerrel kapcsolatos
észrevételeik vannak, vagy a rendszer használata során hibát észlelnek, kérjük, szíveskedjenek erről is
tájékoztatni a Nébih munkatársait!
Az önkormányzatok parlagfű felderítési tevékenysége, valamint az állampolgárok bejelentéseinek kezelése
szintén kiemelten fontos feladat. Kérem, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a parlagfű
bejelentések minden esetben kivizsgálásra-, valamint a bejelentett parlagfüves területek felszámolásra
kerüljenek! Az önkormányzati kezelésben lévő területeken a parlagfüves területek irtása alapvető fontosságú,
az emberi egészség védelme érdekében. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint 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. A jogszabályban foglalt kötelezettség
betartatása érdekében a hatóság felderítést végez, és amennyiben virágzó parlagfüves táblát talál, a
parlagfüves területek földhasználóival szemben bírságot szab ki és közérdekű védekezést rendel el.
Tekintettel arra, hogy belterületen a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén jelenleg a
jegyző jogosult intézkedésre, valamint a közérdekű védekezés elrendelésére, így kérjük, hogy a
jogszabályban rögzítettek szerinti fokozott ellenőrzéseket elvégezni szíveskedjenek. Kérjük, hogy fokozott
figyelmet fordítsanak a turisztikai szempontból fontos területekre, valamint az építési, ingatlan
beruházási területekre, ahol a munkálatok miatt talajbolygatás történt, hiszen ezeken a területeken a
földmozgatást követően a gyomnövény intenzív csírázására és kelésére kell számítani. Ezúton kérjük szíves
közreműködésüket, hogy a hosszú távú eredmény érdekében az állampolgárok jogkövető magatartásának
elősegítéséért továbbra is kiemelt hangsúlyt fektessenek a szemléletformáló tevékenységekre, tájékoztató-,
figyelem felhívó kampányok szervezésére. Felhívjuk figyelmüket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal honlapján elérhető tájékoztató-, információs anyagokra, melyek segítséget nyújtanak a feladatok
ellátásában.
Továbbá szeretném kérni, hogy vegyék igénybe a mezőőrök segítségét, akik a területet ismerve pontos
tájékoztatást tudnak adni azok aktuális állapotáról, a parlagfű helyzetéről. Szintén fontos, hogy a
polgárőrökkel is eredményes együttműködés alakítható ki, hiszen ők a civil lakosságból kerülnek ki, így a
mezőőrök mellett nekik van igazán lehetőségük arra, hogy lakókörnyezetük ismeretével a prevenciót előtérbe
helyezzék.
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