
Amennyiben a helyszíni ellenőrzést végző hatóság az ingatlan parlagfűvel való fertőzöttségét 
és a virágbimbó megjelenését észleli, elektronikai eszközökkel rögzíti a fertőzött területek 
főbb töréspontjainak koordinátáit és a parlagfű foltra vonatkozó további jellemzőket. A 
koordináták térképre vetítésével történik az ingatlan beazonosítása. A fertőzött területek 
felderítése légi úton, helikopterrel és repülőgéppel is zajlik. 
 
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, 
emiatt pedig az ingatlan az ellenőrzés időpontjában legalább virágbimbós fejlettségi állapotú 
parlagfűvel fertőzött, közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést 
külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya, belterületen a jegyző 
rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető. 
 
A közérdekű védekezés elrendelésével az illetékes hatóság értesíti az ügyfelet, hogy eljárás 
indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja 
arról, hogy az eljárás során észrevételt tehet. 
 
A közérdekű védekezést az eljárásra jogosult hatóság által megbízott vállalkozók, gazdálkodó 
szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett 
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Amennyiben az ügyfél 
időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a 
kormányhivatal számára, ennek elmulasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált 
kiszállással felmerült költségek érvényesíthetőek. A védekezési kötelezettség utólagos 
teljesítése azonban nem mentesít a bírság megfizetése alól! 
 
A kötelezően alkalmazandó növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel 
fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, amely 
15.000-5.000.000 forintig terjedhet. Ezen túlmenően a földhasználó köteles viselni az eljárás 
során felmerült költségeket is.  
 
Az elmúlt években megszokott fellebbezési eljárás megszűnt. A megküldött döntés ellen 
keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet az illetékes megyei 
kormányhivatalhoz a határozat közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani. 
 
A parlagfűvel fertőzött területek minél hatékonyabb felszámolása, a bírságolások elkerülése, 
valamint egy egészségesebb, élhetőbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy fokozott 
figyelmet fordítsanak a fentiek betartására! 
 


