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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A parlagfű az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb allergén gyomnövényünk. Leggyakrabban 
a megbolygatott talajú, elhanyagolt parlagterületeken fordul elő. Irtása elsősorban egészségügyi és 
gazdasági okok miatt indokolt.  
 
Az I. világháború alatt került hazánkba ez a magról kelő kétszikű növény. A magvak csírázása 10-
20 C fokos hőmérsékleten indul meg. A mélyebb rétegekbe lekerült, leszántott magok a talajtakaró 
védelmében akár 30-40 évig is csíraképesek maradnak. 
 
A virágok beporzásáról a szél gondoskodik. A virágpor szóródásának zöme július végén és 
augusztus hónapban történik meg, amelynek mennyisége többszöröse a más egyéb fűfélék 
virágporának. A termés érése október közepén kezdődik, egy közepes növény 3000-4000 db 

csíraképes magot érlel.  
 
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 ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 
 
A törvény 50. § (4) bekezdése szerint közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó 
törvényi kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel egyidejűleg a törvény  60. § (1) bekezdésének c) 
pontja értelmében növényvédelmi bírságot kell kiszabni a szabálysértővel szemben és kötelezni kell 
a felmerült költségek megfizetésére. 
 
Külterületen a parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzését az illetékes földhivatal munkatársai a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának 
növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv 
készül, amely alapját képezi a további intézkedéseknek. 
A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladata, hogy a parlagfűvel fertőzött területen a közérdekű 
védekezést elrendelje. 
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Belterületen a jegyző hatáskörébe tartozik a parlagfű- és gyommentesítési kötelezettség 
betartásának az ellenőrzése. 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet valamint a táji-természeti és 
művi értékek helyi védelméről szóló 33/2008. (XII. 18.) számú rendeletének 34., 35., 36. §-ai 
rendelkeznek az allergiát okozó parlagfű elterjedésének visszaszorításáról és szankcionálásáról. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének a kezdeményezésére az elmúlt évben is 
csatlakoztunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz. Lakosságarányosan  
37.340.-Ft összegű (10.-Ft/fő) hozzájárulást fizettünk be, ezzel is segítve a kezdeményezés céljának 
elérését. 
 
Június hónaptól kezdődően, közérdekű hirdetmények formájában, illetve a Szajoli Krónikában 
megjelent cikkekkel hívtuk fel a lakosság figyelmét a parlagfű-mentesítés fontosságára és 
jelentőségére. Önkormányzatunk a rendelkezésére álló eszközökkel segíti és támogatja a civil 
szervezetek parlagfű-mentesítési kezdeményezéseit. 
 
Községünk belterületén az önkormányzati tulajdonú zöldterületeket - a közfoglalkoztatási 
programba bevont dolgozókkal - kora tavasztól késő őszig rendszeresen kaszáltatjuk, így a közutak 
mentén és egyéb közterületeken nem tud kialakulni parlagfű fertőzöttség. 
 
Szúrópróba szerűen, illetve lakossági bejelentést követően ellenőriztük a belterületi ingatlanokat. 
 
2013. évben belterületi ingatlantulajdonosokkal szemben hatósági eljárás nem indult parlagfű 
fertőzöttség miatt, viszont három esetben – elhanyagolt, gondozatlan, gazos telek miatt – felszólítást 
kellett kiküldeni. A felszólításban megjelölt határidőig az ingatlantulajdonosok, használók eleget 
tettek kötelezettségüknek. 
 
Évek óta visszatérő probléma az Alamand dűlői parlagfűfertőzöttség. Elsősorban az út padkájára és 
a zártkertekkel szemben lévő szántókra, belvízcsatornára vonatkozóan érkeznek közérdekű 
bejelentések. Ezt a problémát a Szajoli Egyetértés Termelőszövetkezettel együttműködve próbálja 
kezelni az önkormányzat, mivel a környéken nagyrészt a szövetkezet használatában lévő 
földterületek vannak. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében nem 
büntethető a gazdálkodó, ha a terület fertőzöttsége nem éri el a 30 %-os mértéket. A sérelmezett 
szántó területeknek csak a szélső 8-10 m-es sávja fertőzött, így a megengedhető mértéket 
összességében nem éri el a fertőzöttség. 
 
2013. évben is érkezett egy közérdekű bejelentés, de mivel külterületi ingatlanokról volt szó, 
hatáskör hiányában nem tudott hivatalunk intézkedni, így a bejelentés áttételre került a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező Szolnoki Járási Földhivatalhoz további ügyintézés céljából. 
 
Az elkövetkezendő időszakban is szorgalmazni kell a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását 
és figyelemfelhívását a parlagfű-mentesítés fontosságára és jelentőségére vonatkozóan.  
 
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati tulajdonú területek rendszeres 
karbantartására, kaszálására, ehhez be kell szereznünk néhány fűnyírógépet, motoros fűkaszát, 
illetve a meglévő eszközállomány jó  műszaki állapotát a lehetőségekhez mérten a lehető legtovább 
meg kell őrizni. 
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Nagy hangsúlyt helyezünk a belterületi ingatlanok rendszeres ellenőrzésére, mert nem szabad 
engedni, hogy a parlagfű megjelenjen a közterületeinken, illetve a belterületi ingatlanokon. 
Tapasztalataink szerint a megelőzésre kevesebb energiát is elegendő fordítani, mint a már 
elszaporodott parlagfű kiirtására. 

 
A korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is csatlakoztunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Parlagfű-mentesítési Alaphoz, hogy ki tudjuk használni az adódó pályázati lehetőségeket, mert a 
jelenlegi gazdasági helyzetben csak így tudja az önkormányzat a meglévő eszközállományát 
fejleszteni, felújítani, illetve csak így nyílik lehetőség figyelemfelkeltő, felvilágosító előadásokat, 
továbbá allergiaszűréseket szervezni.  
 
A legfontosabb célunk az, hogy minél több ember legyen tisztában ennek a gyomnövénynek a káros  
élettani hatásaival, illetve az ellene történő védekezés technikájával. Ez a munka azonban csak 
közösen, a hivatalos szerveknek és a lakosságnak a cél érdekében történő, hatékony 
együttműködésével valósulhat meg. Ebben a tekintetben kiemelt fontossága van, hogy a gyermekek 
az óvodában és az általános iskolában megkapják az ezzel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, 
megismerjék a növényt és a védekezéssel kapcsolatos tevékenységet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására! 
 
 
 
Szajol, 2014. március 04. 
 
 
                                                                                      Tisztelettel:  
 
                                                                                                            Dr. Bartók László 
                                                                                                                       jegyző  


