
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04157-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

  

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 6062 hrsz.-ú 
ingatlan (853997,250551),(854019,250558),(854022,250472),(854002,250465) töréspont koordináták által 
meghatározott 1846 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 6062 hrsz. 
alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11657/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 6062 hrsz.-ú ingatlan 
(853997,250551),(854019,250558),(854022,250472),(854002,250465) töréspont koordináták által meghatározott 
1846 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség mértéke 15 %, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04158-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 5946/9 hrsz.-ú 
ingatlan (854309,250736),(854291,250733),(854286,250822),(854289,250828),(854303,250825) töréspont 
koordináták által meghatározott 806 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 5946/9 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11658/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 5946/9 hrsz.-ú ingatlan 
(854309,250736),(854291,250733),(854286,250822),(854289,250828),(854303,250825) töréspont koordináták által 
meghatározott 806 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 40 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04159-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 5946/12 hrsz.-ú 
ingatlan (854309,250736),(854291,250733),(854286,250822),(854289,250828),(854303,250825) töréspont 
koordináták által meghatározott 790 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 5946/12 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11658/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 5946/12 hrsz.-ú ingatlan 
(854309,250736),(854291,250733),(854286,250822),(854289,250828),(854303,250825) töréspont koordináták által 
meghatározott 790 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 40 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04160-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 6051/6 hrsz.-ú 
ingatlan (853663,250448),(853682,250461),(853695,250377),(853675,250363) töréspont koordináták által 
meghatározott 1781 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 6051/6  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11664/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 6051/6 hrsz.-ú ingatlan 
(853663,250448),(853682,250461),(853695,250377),(853675,250363) töréspont koordináták által meghatározott 
1781 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 35 cm, a fertőzöttség mértéke 2 %, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04161-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 6051/5 hrsz.-ú 
ingatlan (853663,250448),(853682,250461),(853695,250377),(853675,250363) töréspont koordináták által 
meghatározott 45 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 6051/5  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11664/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 6051/5 hrsz.-ú ingatlan 
(853663,250448),(853682,250461),(853695,250377),(853675,250363) töréspont koordináták által meghatározott 
45 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 35 cm, a fertőzöttség mértéke 2 %, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04162-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 9611/31 hrsz.-ú 
ingatlan (853209,250342),(853238,250372),(853261,250342),(853234,250314) töréspont koordináták által 
meghatározott 750 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 9611/31  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11665/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 9611/31 hrsz.-ú ingatlan 
(853209,250342),(853238,250372),(853261,250342),(853234,250314) töréspont koordináták által meghatározott 
750 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 55 cm, a fertőzöttség mértéke 60%, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04163-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 9611/23 hrsz.-ú 
ingatlan (853209,250342),(853238,250372),(853261,250342),(853234,250314) töréspont koordináták által 
meghatározott 761 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 9611/23  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11665/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 9611/23 hrsz.-ú ingatlan 
(853209,250342),(853238,250372),(853261,250342),(853234,250314) töréspont koordináták által meghatározott 
761 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 55 cm, a fertőzöttség mértéke 60%, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04164-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 5979/11 hrsz.-ú 
ingatlan (854175,250578),(854176,250521),(854175,250518),(854158,250516),(854158,250574) töréspont 
koordináták által meghatározott 981 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 5979/11  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11704/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 5979/11 hrsz.-ú ingatlan 
(854175,250578),(854176,250521),(854175,250518),(854158,250516),(854158,250574) töréspont koordináták által 
meghatározott 981 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 25 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04165-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 5979/10 hrsz.-ú 
ingatlan (854175,250578),(854176,250521),(854175,250518),(854158,250516),(854158,250574) töréspont 
koordináták által meghatározott 35 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 5979/10  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11704/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 5979/10 hrsz.-ú ingatlan 
(854175,250578),(854176,250521),(854175,250518),(854158,250516),(854158,250574) töréspont koordináták által 
meghatározott 35 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 25 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04166-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/38 hrsz.-ú 
ingatlan (852360,253388),(852368,253404),(852413,253384),(852405,253367) töréspont koordináták által 
meghatározott 890 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/38  
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11690/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/38 hrsz.-ú ingatlan 
(852360,253388),(852368,253404),(852413,253384),(852405,253367) töréspont koordináták által meghatározott 
890 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 80 cm, a fertőzöttség mértéke 70 %, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04172-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/42 hrsz.-ú 
ingatlan (852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont 
koordináták által meghatározott 649 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/42 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11689/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/42 hrsz.-ú ingatlan 
(852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont koordináták által 
meghatározott 649 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 2 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04173-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/43 hrsz.-ú 
ingatlan (852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont 
koordináták által meghatározott 642 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/43 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11689/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/43 hrsz.-ú ingatlan 
(852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont koordináták által 
meghatározott 642 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 2 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04174-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/44 hrsz.-ú 
ingatlan (852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont 
koordináták által meghatározott 714 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/44 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11689/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/44 hrsz.-ú ingatlan 
(852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont koordináták által 
meghatározott 714 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 2 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04175-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/45 hrsz.-ú 
ingatlan (852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont 
koordináták által meghatározott 691 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/45 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11689/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/45 hrsz.-ú ingatlan 
(852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont koordináták által 
meghatározott 691 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 2 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04176-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/46 hrsz.-ú 
ingatlan (852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont 
koordináták által meghatározott 1634 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/46 
hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11689/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely rögzíti az 
ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/46 hrsz.-ú ingatlan 
(852348,253393),(852322,253341),(852269,253365),(852265,253415),(852271,253428) töréspont koordináták által 
meghatározott 1634 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség 
mértéke 2 %, a fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu 

  

Ügyiratszám:  HB/15-NTO/04177-2/2022 Tárgy: Közérdekű védekezés elrendelése 

Ügyintéző: Remete László Hiv. szám: - 

Telefon: (+36 52) 525-921 Melléklet: - 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 
továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el, a Hajdúsámson 0499/23 hrsz.-ú 
ingatlan  (852279,253260), (852276,253296), (852309,253296), (852349,253391), (852402,253366), (852401,253346), 
(852391,253312), (852366,253260), (852361,253259), (852345,253241), (852336,253220), (852352,253204), 
(852353,253185), (852325,253197), (852298, 253210), (852289,253233)  töréspont koordináták által meghatározott 
1089 m2-nyi parlagfűvel fertőzött részét érintően. 
Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet Debreceni Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon, IKR rendszeren 
keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S :  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya 
2022.09.01. napján bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett az ügyfél Hajdúsámson 0499/23 
hrsz hrsz. alatti ingatlanán. Az ellenőrzésről 11678/2/2022 iktatószámon jegyzőkönyv készült, amely 
rögzíti az ellenőrzés menetét és az annak során tett megállapításokat.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Hajdúsámson 0499/23 hrsz hrsz.-ú ingatlan 
(852279,253260), (852276,253296), (852309,253296), (852349,253391), (852402,253366), (852401,253346), 
(852391,253312), (852366,253260), (852361,253259), (852345,253241), (852336,253220), (852352,253204), 

(852353,253185), (852325,253197), (852298, 253210), (852289,253233)  töréspont koordináták által meghatározott 
1089 m2-nyi területe parlagfűvel fertőzött. A parlagfű magassága 40 cm, a fertőzöttség mértéke 15 %, a 
fenológiai állapot pedig virágzó volt a jegyzőkönyv tanúsága szerint. 



A helyszíni ellenőrzés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indított parlagfű elleni 
védekezési kötelezettség elmulasztása tárgyában.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 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.” 

A Tv.50. § (1) bekezdése szerint: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a 
földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz 
határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

A Tv. 50. § (4) bekezdése szerint:”Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.” 

A Tv. 50. § (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet 
közölni.” 

A Tv. 50. § (7) bekezdése szerint: „Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során 
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

A Tv. Mellékletének 30. pontja szerint: „földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a 
föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, 
illetve azt használja, amelyben növény fenntartható”. 

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 3. § (2) bekezdése szerint: „A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – 
külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a 
helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület 
helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére 
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult 
hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű 
védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.” 

A földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, mivel a földhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés szerint az érintett terület 
parlagfűvel fertőzött.  

Mindezek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közérdekű védekezést rendel el.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának és 
az emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezés 
késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős, vagy 
helyrehozhatatlan kárral járhat,  melynek alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Tv. 50. § (5) 
bekezdése alapján jelen határozat hirdetmény útján történő közlése mellett döntött. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatát a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 13. 
§ f) pontjában, és 20. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörben eljárva hozta.  



Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 
továbbá a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) 
bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője jogosult. 

Debrecen, időbélyegző szerint 

Rácz Róbert főispán nevében és megbízásából 

 

Topa Zoltán 

 osztályvezető 

 

 
 

 

Kapják: 

1. ügyfél (hirdetmény útján) 
2. Magyar Államkincstár (elektronikusan) 
3. Irattár 
 


