
PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSR ŐL 
 

 
Akár tizenötmillió forint bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra, aki elmulasztja 

a parlagfű elleni közérdekű védekezést, ezért a jogszabályok betartásával érdemes megelőzni 
a borsos csekk megérkezését. 

 A parlagfű elleni védekezés fő szabályai a 2008. évi XLVI. törvényben kerültek lefek-
tetésre. 

A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy 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. 

Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (magyarul kényszer-kaszálást) 
lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi 
bírság minimum tizenötezer, míg maximális összege tizenötmillió forint. 

Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy kül-
területen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez és némileg eltérőek a szabá-
lyok is. 

Parlagfű külterületen 

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot (NTI). 

Az NTI rendelheti el a kényszerkaszálást és szabhatja ki a növényvédelmi bírságot is, és 
jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingat-
lannál a földhasználót nem kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszó-
lítani parlagfű mentesítésére. 

Ennek az indoka, hogy a törvény szerint a tulajdonos folyamatosan köteles gondoskodni 
ingatlana parlagfű mentesítéséről. 

 
Parlagfű belterületen 

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a 
költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén az NTI szab-
ja ki. 

Az ellenőrzésről sem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi en-
gedéllyel lehet behatolni.  Nem árt tudni, hogy lakossági bejelentésre is indulhat az eljárás, 
míg ennek hiányában a hatósági ellenőrzés lényegében tervszerűen zajlik. 

A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfű mentesítés végrehajtásának és az állami, il-
letve a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése részletszabályait a 
221/2008. kormányrendelet állapítja meg. 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy minden földhasználó köteles június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az 
állapotot – gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres irtással – vegetációs időszak (szeptem-
ber-október) végéig folyamatosan fenn kell tartani! A parlagfű irtását az önkormányzat a köz-
ség belterületén, azon kívül a jegyző illetve az NTI rendszeresen ellenőrizni fogja.  

Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és az önkormányzati hivatal dolgozói jogosul-
tak az ingatlanra engedély nélkül belépni (kivétel ez alól a lezárt terület), és megállapítani a 
parlagfű szennyezettség mértékét. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával 
jegyzőkönyv készül. 



Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű védekezés kerül elrendelés-
re, mely azt jelenti, hogy az önkormányzat által megbízott vállalkozóval a jegyző a terület 
parlagfű mentesítését elvégezteti. 

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű 
védekezést rendel el és növényvédelmi bírságot (15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig) szab ki az el-
járó hatóság, aminek meg nem fizetése esetén az adók módjára behajthatók az azokat terhelő 
kamatokkal együtt.  

Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodá-
sát és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.  

 
 


