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a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a 2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2013. március 14-ei ülésén megtárgyalta a 
2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót az allergén gyomok, 
elsősorban a parlagfű elterjedése és egészségkárosító hatása elleni hatékony védekezés érdekében. 

A tájékoztató egyrészt a hatósági feladatokat tartalmazta, melyek alapját az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) jelenti. Az Éltv. 
rendelkezik az emberi egészséget veszélyeztető károsítók elleni védekezésrőL Az Éltv. 17. § (4) 
bekezdése értelmében: 

"17. § (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napJarg az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. " 

Az Éltv. előírja továbbá a védekezési kötelezettséget elmulasztókkal szemben a közérdekű 
védekezés elrendelését. 

A parlagfűpollen-mentesítési feladatok végrehajtása keretében, az előkészítés során a parlagfű 
elleni összehangolt védekezés érdekében 2013. április 16-án egyeztető tárgyalás összehívására 
került sor, amelyen a FŐKERT Nonprofit Zrt., a BKV Zrt., a KÖKERT Non-profit Kft., a Hatósági 
Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja, a Közterület-felügyeleti Csoport, 
valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vett részt. 
Az együttműködés keretében a társszervekkel, szervezetekkel egyeztetés történt a közterületek, 
utak, parkok, iparvágányok és egyéb ingatlanok gyommentesítési feladatairól, a kaszálások 
gyakoriságának szükségességéről. A megbeszélés során a további folyamatos kommunikáció 
érdekében rögzítésre került az egyes cégeknél a gyommentesítési koordinátor személye. 

A kerület közterületeinek a kaszálását a KŐKERT Non-profit Kft. 2013. április 15-én'kezdte meg. 

A kerületben székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező nagyobb cégek és intézmények (óvodák, 
iskolák stb.) figyeimét levélben, míg a lakosság figyeimét a helyi médiában és az önkormányzat 
honlapján megjelentetett közleményben hívtuk fel az ingatlanuk és az ingatlanuk előtti zöldsáv 
kaszálására, valamint gyommentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére. A május hónapban 
kiküldött felhívás kitért a parlagfű kaszálásának határidejére, a kötelezettség elmulasztása esetén 
alkalmazható jogkövetkezményekre, valamint felhívta az érintettek figyeimét a rendezett állapot 
folyamatos fenntartására is. Ebben az évben 222 felhívó levél kiküldésére került sor, amelyből 45 a 
közterületi zöldsávra vonatkozott. 
2013. június hónapban a parlagfű virágzása előtt a Közterület-felügyeleti Csoport a kerület bejárása 
során 234 db felszólító levelet juttatott el az elhanyagolt ingatlanok postaládáiba. A felszólításokat 



követően a közös visszaellenőrzés során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 80%-ban eleget 
tettek a tulajdonosok a gyommentesítési kötelezettségüknek 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezésre bocsátotta a kezelésében lévő lakóépületek közös 
képviselőinek az elérhetőségét, valamint a vagyonkataszter-nyilvántartás alapján lista készült azon 
ingatlanokról, amelyek önkormányzati tulajdonban állnak. 

2013. július l-jétől a Közterület-felügyelet és az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 
munkatársai folyamatosan ellenőrizték a közterületek, ingatlanok állapotát és szükség esetén a 
helyszínen, szóban felhívták a figyelmet a kaszálás elvégzésére. Ahol erre nem volt lehetőség, még 
július hó első felében felszólító levelek kerültek kiküldésre, összesen 45 esetben. 2013. július hó 
második felétől az elhanyagolt ingatlan és a közterületi zöldsáv kaszálására az eljárást a hatóság 
megindította, és határozattal kötelezte az érintetteket 13 esetben. 

2013. július hónapban egy ingatlan esetében közérdekű védekezés elrendelésére került sor a 
parlagfű-szennyezettség miatt. A növényvédelmi bírság kiszabása a Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.) hatáskörébe tartozik. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek parlagfű-mentesítését (parkok, lakételepi 
zöldfelületek, utak menti zöldsávok stb.) a KÓKERT Non-profit Kft. folyamatosan végezte. Az 
önkormányzati tulajdonban álló lakó- és egyéb ingatlanok gyommentesítését elsősorban a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. látta el. 

A tapasztalat az, hogy az ingatlantulajdonosok figyelmének felhívása továbbra is szükséges és 
hasznos, mivel a felszólítottak 80 százaléka 1-2 héten belül elvégzi a gyommentesítést, a kisebb 
hányaduk az, aki nem jogkövető magatartást folytatott. 

A pollenallergia évek óta egyre súlyosbodó népegészségügyi problémát jelent. A parlagfűpollen
mentesítési feladatok folyamatos elvégzése, a védekezés elengedhetetlen, amely széles szakmai és 
társadalmi együttműködéssel, összehangoltan tud eredményesen megvalósulni. 
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