Tájékoztatás parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos hatósági
eljárásáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban
Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfűvel való fertőzöttség helyszíni ellenőrzésének lefolytatása a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.)
Korm. rendelet (parlagfű rendelet), illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, külterületen az
ingatlanügyi hatóság (továbbiakban: földhivatal), míg belterületen a jegyző hatásköre.
A hatósági eljárás lefolytatása és a bírság összeg megállapítása a növény-és talajvédelmi
hatóság (továbbiakban: növényvédelmi hatóság) feladata, kötelezettsége.
Amennyiben a helyszíni ellenőrzést végzők parlagfű fertőzést állapítanak meg, az arról
készült jegyzőkönyvet a növényvédelmi hatóság részére megküldik, a beazonosított
koordinátákkal, a földhasználó(k)ra vonatkozó adatokkal, illetve a készített
fényképfelvételekkel együtt. A növényvédelmi hatóság az eljárás megindításáról szóló
tájékoztatás mellett kézhezvételtől számított 8 napon belüli nyilatkozattételi lehetőségre is
felhívja az ügyfél figyelmét. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy az ellenőrzés
lefolytatásáról szóló értesítés mellőzhető, annak elmaradása, nem minősül eljárási hibának,
nem feltétele az ellenőrzés lefolytatásának.
A közérdekű védekezést külterület esetén a növényvédelmi hatóság, belterület esetén a jegyző
rendelheti el, melynek végrehajtása a megbízott vállalkozó feladata. Amennyiben azonban az
értesítést követően az ügyfél eleget tesz védekezési kötelezettségének, a közérdekű védekezés
foganatosítására nem kerül sor. A parlagfű rendelet alapján közérdekű védekezés költségeként
a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható
el, melynek megfizetése az ügyfelet terheli.
A parlagfű fertőzöttség esetén a növényvédelmi hatóság az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm.
rendelet és az Éltv. alapján növényvédelmi bírságot szab ki, attól eltekinteni nem lehet,
minden esetben ki kell szabni. A bírság kiszabásakor a növényvédelmi hatóság figyelemmel
van a parlagfűvel fertőzött terület méretére, a felületi borítottságra, illetve, hogy az ügyfél
vonatkozásában a korábbi években került-e sor növényvédelmi bírság kiszabásra.

