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a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a 2014. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. március 13-i ülésén megtárgyalta 
a 2014. évi özönnövény-mentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót, amelyet elsősorban 
a parlagfű elterjedése és egészségkárosító hatása elleni hatékony védekezés érdekében tesz. 

A feladatot az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) határozza meg a kerület vállalkozásaira és lakóira vonatkozóan. Az Éltv. 
rendelkezik az emberi egészséget veszélyeztető károsítók elleni védekezésrőL 
Az Éltv. l 7. § (4) bekezdése szerint: 
"17. § (4) 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. " 

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

Az Éltv. által előírt védekezési határidő előtt- 2014. március 19-én- a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodája egyeztető tárgyalást hívott össze a társszervek és a kerület rendezett 
állapotának fenntartásában fontos szerepet játszó cégek bevonásával, amelyen a Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztálya, a Főkert Zrt., az FKF 
Nonprofit Zrt., a BKK Zrt., a Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági 
Csoportja, a Kőkert Kft., a Kőbányai Közterület-felügyelet, valamint a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vettek részt. 

Az együttműködés keretében a társszervek:kel, szervezetek:kel 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 feladatok között szerepelt a figyelemfelhívás a kaszálások elvégzésére, mely a Hatósági 
Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja által a helyi sajtón és az 
önkormányzati honlapon keresztül, közlernény formájában megtörtént 

A kerület közterületeinek kaszálását az egyeztetést követően - április végén - a Kőkert Kft. 
megkezdte. 



A kerületi székhellyel és nagy kiterjedésű telephellyel rendelkező cégek, valamint 
intézmények felé április hónap végén 192 db felhívó levél kiküldésére került sor. A felhívás 
kitért a gyommentesítésre vonatkozó kötelezettségekre, a parlagfű kaszálási határidejére és az 
annak elmulasztóival szembeni jogkövetkezményekre. 

A feladatok között szerepelt továbbá május-június hónapban az elhanyagolt telkek felmérése. 
A felmérésre 2014. május 29-én került sor, amelyen a Kőbányai Közterület-felügyelet, a 
Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja, a Kőkert Kft., valamint 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vettek részt. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet a kerület ellenőrzése során a parlagfű vuagzása előtt 

felszólító levelet juttatott el az elhanyagolt ingatlanok postaládájába, ezzel párhuzamosan a 
Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjával több ízben tartott 
közös helyszíni ellenőrzést, felmérést, amelynek során további 119 db felszólítás került 
kiküldésre a vegetációs időszak folyamán. 

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

A 2014. július l-jét követően a parlagfűvel borított ingatlanok esetében a Hatósági Iroda 
Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja az eljárást megindította, és ennek 
keretében három esetben közérdekű védekezés elrendelésére került sor. A közérdekű 
védekezést elrendelő határozatban foglaltakat a Kőkert Kft. hajtotta végre. A közérdekű 
védekezéssei párhuzamosan 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, kaszálását (parkok, 
lakételepi zöldfelületek, utak menti zöldsávok stb.) a Kőkert Kft. folyamatosan végezte. Az 
önkormányzati tulajdonban álló egyéb ingatlanok gyommentesítését elsősorban a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. látta el. 

A 2014. évi nagy számú, vegetációs időszakban történt gyommentesítési felszólításra az 
extrém esős időjárás miatt került sor. A nagy esőzések és az azt követő meleg időjárás 
kedvezett a gyomflóra, illetve a parlagfű gyors növekedésének, és ennek következtében az 
ingatlantulajdonosok által betervezett kaszálások gyakorisága nem volt elegendő. Az időjárás 
a feladat résztvevői részéről is többletmunkát követelt. 

A tapasztalat az, hogy az ingatlantulajdonosok figyelmének felhívása továbbra is szükséges és 
hasznos, mivel a vegetációs időszakban felszólítottak 80 százaléka 1-2 héten belül elvégzi a 
gyommentesítést, a kisebb hányaduk az, aki a felszólítás ellenére sem folytatott jogkövető 
magatartást. A megtett hatósági intézkedéseket - összehasonlítva a tavalyi évvel - az alábbi 
táblázat tartalmazza. 



Intézkedések 2013. év (db) 2014. év(db) 
Felhívások száma a 168 192 
vegetációs időszakot 

megelőzően 

Felhívások száma a 54 119 
vegetációs időszakban 
Közérdekű védekezés (db) l 3 

A pollenallergia évek óta egyre súlyosbodó népegészségügyi problémát jelent. Az 
özönnövény-mentesítési feladatok, a védekezés széles szakmai és társadalmi 
együttműködéssel, összehangoltan tudnak megvalósulni. 

Budapest, 2014. november" l~." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. za ó Krisztián 
jegyző 
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