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 Monostorapáti-Hegyesd-Kapolcs-Vigántpetend községek  Körjegyzője felhívja 

az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében – a földhasználó köteles az adott év június 30., napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot 

a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

Ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása - s amennyiben ez indokolt - 

ú.n. "közérdekű védekezést" kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság és az 

önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes 

értesítése nélkül jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési 

munkálatokat elvégezni. A munkálatok, valamint az eljárás költségei az ingatlan használóját 

terhelik. 

A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy bejelentés alapján történik. A belterületi ingatlanok 

vonatkozásában az önkormányzati jegyzője és Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága – az ügyfél előzetes értesítése nélkül –végezhet helyszíni 

ellenőrzést (parlagfű felderítést), a közérdekű védekezés elrendelésére csak a jegyző jogosult. 

A fentieken túl lényeges tudni, hogy a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság 

mértékétől függő összegű növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, 

és nem gyakorolhat méltányosságot, a bírságot ki kell szabni, amelynek összege – belterületen 

– 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírság és a közérdekű védekezés összegét, annak 

meg nem fizetése esetén az állami adóhatóság hajtja be. 

 

Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket – mindannyiunk egészségének 

megóvása érdekében – önként teljesítsék. 

 

A parlagfűvel szennyezett területeket az önkormányzat és körjegyzőség dolgozói 

rendszeresen ellenőrzik. 

 

Ez a felhívás annak érdekében készült, hogy minden ingatlantulajdonos és földhasználó 

ismerje meg kötelezettségeit. Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség 

megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket külön - előzetes - értesítése 

nélkül alkalmazni kell, ezért nyomatékkal kérjük településünk ingatlantulajdonosait, ill. 

használóit, hogy fordítsanak különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre 

vonatkozó kötelezettségük teljesítésére. 
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