PARLAGFŰ MENTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
HATÁRIDŐ: 2016. Június 30!
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Nyírbogdányban is a parlagfű elleni védekezés és
gyommentesítés valamennyi ingatlan használó és tulajdonos számára jogszabály által előírt
kötelezettség!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló a 2008. évi XLVI. tv. 17. §. (4)
bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa)
köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását minden év június 30. napjáig megakadályozni és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság 2016. június 30.
napját követően eljárást indít és közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a
földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor.
A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a tulajdonost (használót)
terheli. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal
növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezer forinttól akár ötmillió forintig is
terjedhet, attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen
fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke.
Tájékoztatásul a kiszabható bírság mértékéről belterületen, ha a:
a fertőzött terület kevesebb, mint 50 m2
50 m2, vagy nagyobb, de 200 m2-nél kevesebb
200 m2, vagy nagyobb, de 1000 m2-nél kevesebb
1000 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál kevesebb
1 ha, vagy nagyobb

15 000 Ft
15 000–50 000 Ft
50 000–100 000 Ft
100 000–750 000 Ft
750 000–5 000 000 Ft

A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a
hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége!
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.

A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a
parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után
történő megállapítása. Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és a hivatal dolgozói
jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni, és megállapítani a parlagfű szennyezettség
mértékét. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül.

Kérem a tulajdonosokat és használókat, hogy rendszeresen figyeljék az ingatlanjaikat – akkor
is, ha nem életvitelszerűen laknak ott – és szükség esetén végezzék el a gaz- és
gyommentesítést!

Nyírbogdány, 2016. június 22.
Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

