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BEVEZETÉS 

Magyarországon  20 évvel ezelőtt  kezdődött meg a parlagfű és az egyéb 
allergén gyomnövények elleni védekezési stratégia kidolgozása és gyakorlati 
végrehajtása. 
 
Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye az országos viszonylatban a gyom 
felvételezési adatok alapján gyomhigiéniai szempontból a kedvező adottságú 
megyék közé tartozik, de még  így is sok tennivalónk  lehet kül- és belterületen 
egyaránt… 
 
A parlagfű és az allergén gyomnövények a gazdasági kártételük mellett jelentős 
közegészségügyi problémát okoznak elterjedésük és faj összetételük alapján. 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Széchenyi Egyetem 
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kara, a Bécsi 
Agrártudományi Egyetem és a Burgenlandi Kormányhivatal az osztrák és 
magyar partnerintézményekkel közösen kidolgozott egy közös projektet, melynek 
célja határon átnyúló együttműködés kialakítása a parlagfű ellen. 
  
A Joint Ambrosia Action (Közös Parlagfű Akció) projekt 2017-ben indult és 2019 év 
végéig tart. 
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Magyarországon az eddig elvégzett 6 országos gyomfelvételezés alapján megállapítható, hogy a parlagfű 
egyike a leggyakrabban előforduló gyomnövényeinknek. A borítási értékek alapján  Búza és kukorica 
kultúrákban az előfordulásuk a következőképpen alakult: 

 

1950-ben 21. 0,39% 

1970-ben 8. 0,87% 

1988-ban 4. 2,57% 

1997-ben 1. 4,70% 

2008-ban 1. 5,33% 

2018-ban 

 

2.-3.? ? 
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Világszerte a parlagfű egymaga több túlérzékenységen 

alapuló, allergiás megbetegedésért felelős, mint az összes 

többi allergén növény együttvéve ! 

A parlagfű 1 g pollenjében 30-35 millió pollenszem van. 
Egy átlagos növény 8 milliárd virágporszem termelésére képes 2-3 hónap 
alatt. 
A pollenek a széllel igen nagy távolságokra (akár 100-150 km) is eljuthatnak. 
Pollenjének erős allergén tulajdonságát az okozza, hogy nagyon aktív, gyors 
diffúzióra képes, igen hatékony antigéneket (allergiát kiváltó anyagokat) 
tartalmaz. 
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VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

 Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (Éltv.) 

 

 A növényvédelmi tevékenységről 

szóló  módosított 43/2010.  

(IV. 23.)FVM rendelet 

(Növényvédelmi rendelet) 

 

 Az élelmiszerlánc felügyeletével 

összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és 

mértékéről szóló 194/2008.  

(VII. 31.) Korm. rendelet (Bírság 

rendelet) 

 

 A parlagfű elleni közérdekű 

védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól szóló 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 

 A földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016  

(XII. 2.) Korm. rendelet (Hatásköri 

rendelet) 

 

 Az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.)  
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PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

Korábban 

 Az 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. 

 

Jelenleg 

 Az Éltv 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 

ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani. 
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HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 

 

A parlagfű,mint kiemelt közegészségügyi és mezőgazdasági problémát jelentő 

gyomfajjal kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály, a  parlagfű elleni 

közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló  

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Parlagfű rendelet) állapítja meg. Ennek 3. § 

(1) bekezdése szerint helyszíni ellenőrzést – az Éltv. 17. § (4) bekezdésében 

foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében - saját kezdeményezésre vagy 

bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző 

végez. 

 

 

 

Jegyző 
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Közérdekű védekezés elrendelése Parlagfű fertőzés esetén 

A parlagfű esetében a Parlagfű rendelet  1. § (1) bekezdés alapján parlagfű elleni 

védekezés elmulasztása esetén külterületen a terület fekvése szerint illetékes 

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatala, belterületen - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 

települési  önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. A (2) bekezdés 

szerint, ha  belterületi ingatlan esetében a települési  önkormányzat nem tesz eleget 

az Éltv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a 

növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést. 
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NÖVÉNYVÉDELMI BÍRSÁG 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell 

kiszabni azzal szemben, aki a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni 

védekezési kötelezettségét elmulasztja.  

A bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 

hivatal jogosult a Hatásköri rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján. 

 

 Ezért ilyen esetekben a járási hivatal Agrárügyi– és Környezetvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát  az iratok megküldésével 

egyidejűleg értesíteni kell !!! 

Fertőzött terület mérete Kiszabható bírság összege 

50 m2‐ig 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 
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Parlagfű Bejelentő Rendszer 

PBR 

https://pbr.nebih.gov.hu 
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https://pbr.nebih.gov.hu/


Joint Ambrosia Action című, ATHU51 számú projekt 

A Project célul tűzte ki a tartós intézményi együttműködés létrehozását az 

osztrák és magyar közigazgatási rendszerek, ill. kutatóintézetek között, a 

parlagfű elleni védekezés terén. 

 

A projekt négy modulra tagolódik. 

1. Felmérés és alapkutatás / légi felderítés és szántóföldi 

gyomfelvételezések alapján  

2. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség jogi hátterének előkészítése 

Burgenlandban a Magyarországi joggyakorlat és hatósági tapasztalatok 

alapján 

3. Közös Parlagfű jelző és parlagfű információs rendszer kiépítése a határ 

két oldalán  

4. Szemléletformálás és tájékoztatás / szakmai előadások tartása, 

információs lapok, kiadványok szerkesztése 
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ambrosiAPP – Alkalmazások a Google Playen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ambrosia.ambrosiAPP&hl=hu  
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KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ 

 FIGYELMÜKET ! 
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