
Tájékoztatás parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban 

Június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően a jegyző köteles 
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése 
kimondja: „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 június 30-ai időpont a törvény értelmében a 
legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását. 

A jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles 
hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű 
elleni védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság 
kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben 
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása. 

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni. A helyszínen felvett jegyzőkönyv 
alapján a jegyző minden esetben elrendeli a közérdekű védekezést és ez a jegyzőkönyv 
szolgál alapjául a növényvédelmi bírság kiszabásához. 

A növényvédelmi bírságot a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen igen magas, 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed. 

Az azonnali védekezés elrendeléséhez a hatósági ellenőrzés keretében végzett helyszíni 
ellenőrzés és az annak eredményét rögzítő közhiteles jegyzőkönyv szükséges. 

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület ( szőlő, gyümölcs, 
korábbi kaszálók), nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) melletti sávok. 

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele 
szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű 
védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az 
Élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján. 

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta 
a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell 
őrizni. 

Ezúton tájékoztatjuk Demecser város lakosságát, hogy a türelmi idő lejártával, azaz június 30. 
napjától kezdődően a város közigazgatási területén is megkezdődik a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Kérjük, mindenki tegyen eleget az ezzel kapcsolatos törvényi kötelezettségének. 



 

A parlagfűről 

A parlagfű leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon 
hagyott területeken, nem használt telkeken, nem megfelelően 
gyomirtott és bolygatott földeken fordul elő. 

A növény levelei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sötétzöld, 
fonákjuk szürkészöld. Igen változatos magasságig képes megnőni, 
a kifejlett növény a másfél métert is meghaladhatja. Központi, 

egyenes szár képezi a parlagfű tartó vázát, amelyből az oldalhajtások sűrűn ágaznak el. A talajhoz 
közeli néhány centiméteren két-három elágazás is található. 

A PARLAGFŰ TERJEDÉSE ÉS A VÉDEKEZÉS 
 
A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig 
csíraképes mag nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon megnehezíti a hatásos 
védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a 
megtisztított területet. A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni: a növényt a virágzása előtt kell 
elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. 
Magyarországon, március végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A talaj 10-20 °C-os 
hőmérséklete és a napfény kedvez a csírázásának. Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós 
virágai július elején-közepén megjelennek, a termős virágok 1-1,5 héttel később. A virágpor 
szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb 
mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen termelődik, a szél útján terjed. 
A parlagfű igénytelen növény, amely bármilyen földterületen képes gyökeret ereszteni. Mag 
formájában folyamatosan jelen lehet a földben, de ha valamilyen egyéb növénytakaró fedi, nem képes 
a helyébe lépni. 
 
Gyomlálás 
A parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció a levegőben kiválthatja a 
lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A 
kézi irtást kesztyűben kell végezni. 
 
Kaszálás 
A környezetet és a költségeket is leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük 
után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. 
Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható 
meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszakban a leghatékonyabb. 
 
Életlehetőségeinek csökkentése 
Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, 
és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. 

           
Inzsöl János sk. 

              jegyző 


