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A parlagfű felismerése



Parlagfűfertőzések Budapesten

Hungária körút, 2015. aug.
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Parlagfűfertőzések 
Budapesten

Határ út, 2015. aug.



Parlagfűfertőzések Budapesten

A Duna Pláza mögött, 2015. szept.



Összesített információk a PME-hez érkezett bejelentésekről

• A PME-hez beérkezett bejelentések száma 2015. júl. 1. és 
szept. 30. között: kb. 1300

• Az e-mailen küldött bejelentésekre a hatóságok (jegyzők, 
önkormányzatok, földhivatalok) gyakorlatilag minden 
esetben válaszoltak.

• A hatóságok általában intézkedtek – kivéve, ha 
kultúrnövény volt a bejelentett területen.

• A jövőben megoldandó problémák:
– Azt várjuk, hogy a jövőben a hatóságok maguk időben földerítik 

a parlagfű-fertőzéseket és időben intézkednek a mentesítésről. 
A felderítés hosszú távon nem lehet a lakosság feladata.

– Nem tudjuk elfogadni, hogy a hatóság nem intézkedik olyan 
esetekben, amikor a napraforgótábla tele van parlagfűvel.



A PME internetes parlagfűbejelentő-lapjára kerülő adatok 
(www.pme.hu)

• A megfigyelés dátuma (év, hónap, nap)

• Település  

• A terület jellege

– belterület

– külterület

– bizonytalan

• A terület bekerített-e? 

– igen

– nem

• Helyszín, megközelítés, cím, határoló utcák, hrsz. ha ismert

• Parlagfűfolt nagysága (ha)

– 0,001-0,1 (10-1000nm)

– 0,1-1

– 1-10

– >10

• Művelési ág (szántó, parlag, kert stb.) 

• Tulajdonos, kezelő (ha ismert)

• Középpont Google Earth szerinti koordinátái (pl. Google Earth vagy GPS alapján)

– földrajzi szélesség:

– földrajzi hosszúság

• Egyéb információ 

• Csatolt fotó(k)

– 1 db kötelező

– maximum 500kB/darab,

• A bejelentő elérhetősége (bizalmasan kezeljük)

• Spamvédelem (capthca)

– opcionális, kikapcsolható



Néhány elrettendő példa 
a bejelentések alapján



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Miskolc, Kistokaj, 2015. aug. 30., 10 ha, a lakóházak mellett



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Tápiószőlős (Pest megye, Ceglédi 

járás), 2015. aug. 30., 10 ha



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Kerekharaszt (Pest megye, Aszódi 

járás), 2015. aug. 30., 10 ha 



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Átány (Heves megye, Hevesi járás), 

2015. aug 30., belterület



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Nagylóc (Nógrád megye, Szécsényi 

járás), szept. 4., 10 ha, műút mellett



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Cigándi járás), 2015. szept. 6., 10 ha



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Úrhida (Fejér megye, Székesfehérvári járás), 2015. szept 13. , 1 ha. 
A napraforgóra hivatkozva nem rendeltek el közérdekű védekezést



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Tarnaörs (Heves megye, Hevesi járás), 

2015. szept. 16, 2 ha



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Piliscsaba (Pest megye, Pilisvörösvári 

járás), 2015. szept. 16., 0,1 ha



Lakossági 
bejelentés a 
PME-hez: 
Fertőboz és 
Hegykő (Győr-
Moson-Sopron 
megye, Soproni 
járás) közötti 
kerékpárút, 
2015. szept. 20.



Lakossági bejelentés a PME-hez: 
Vértessomló (Komárom-Esztergom megye, 
Tatabányai járás), 2015. szept. 23., 10 ha 



A parlagfűfoltok elhelyezkedésének 
térképi ábrázolása  PME honlapján

• A PME jelenlegi bejelentőrendszere lehetővé teszi a 
bejelentések adatbázisba való automatikus rögzítését 
és utólagos térképes megjelenítését.

• Az idei fejlesztések révén a bejelentések automatikusan 
fognak a térképre kerülni, miután a szükséges 
validációt egy szakember elvégezte (erre mind szakmai, 
mind adatvédelmi szempontból szükség van).

• Az utóbbi ellenőrző felület jelenleg fejlesztés alatt van, 
így a javított funkcionalitású bejelentőrendszer előnyeit 
a következő szezontól lehet majd kihasználni.



A PME-hez a 2015. évi szezonban beérkezett 
bejelentések területi megoszlása



A térkép lehetőséget a kiválasztott területre való ráközelítésre, sűrűn 
elhelyezkedő pontok megkülönböztetésére



Példa: Dunaszeg melletti pont a megközelítést is 
megadó felugró információs ablakkal 



Példa: Fertő-tó melletti pont felugró 
információs ablakkal



A hatósági eljárások által érintett parlagfűfoltok összesítése 

száma (db)
nagysága 

(ha)
száma (db)

nagysága 

(ha)

száma 

(db)

nagysága 

(ha)
száma (db)

nagysága 

(ha)
száma (db)

nagysága 

(ha)

Baranya 135 258,54 135 258,54 104 93,89 99 93,27 5 0,61

Bács-Kiskun 148 142,22 148 142,22 109 52,90 109 52,90 0 0,00

Békés 43 21,99 43 21,99 29 10,81 26 9,47 3 1,34

Borsod-Abaúj-

Zemplén
60 98,72 60 98,72 34 42,89 21 38,80 13 4,10

Csongrád 46 38,51 46 38,51 43 30,82 43 30,82 0 0,00

Fejér 39 56,81 39 56,81 40 31,28 39 31,26 1 0,02

Győr-Moson-

Sopron*
45 232,94 45 232,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hajdú-Bihar 76 117,54 76 117,33 11 5,19 11 5,19 0 0,00

Heves 154 266,61 154 266,61 53 36,19 49 34,19 4 2,00

Komárom-

Esztergom 
25 39,89 25 39,89 20 24,72 20 24,72 0 0,00

Nógrád 15 45,92 15 45,91 3 1,58 3 1,58 0 0,00

Pest 365 752,32 365 739,31 250 233,54 249 232,92 1 0,62

Somogy 105 406,11 105 406,11 158 397,09 155 393,76 3 3,33

Szabolcs-Szatmár-

Bereg
97 167,52 97 166,10 46 53,10 46 53,10 0 0,00

Jász-Nagykun-

Szolnok
27 15,71 27 15,71 21 5,89 21 5,89 0 0,00

Tolna 125 143,11 125 143,11 224 121,32 224 121,32 0 0,00

Vas 63 241,98 63 241,98 29 28,78 29 28,78 0 0,00

Veszprém 41 160,16 41 160,16 24 114,36 23 114,34 1 0,01

Zala 140 151,85 140 151,85 123 88,16 123 88,16 0 0,00

Mindösszesen: 1 749 3 358,43 1 749 3 343,63 1 321 1 372,49 1 290 1 360,45 31 12,04

A még nem teljesített közérdekű védekezések területnagysága és darabszáma nem értelmezhető, a területet az ügyfelek, amint tudomást 

szerez az eljárásról, rendszerint azonnal elvégzik a gyommentesítést. 

Növényvédelem által 

átvett parlagfű foltok

*Nem rendelt el közérdekű védekezést,  mert vagy kultúrnövénnyel borított volt a terület, vagy mire megindították a hatósági eljárást, 

megtörtént a terület gyommentesítése.

A közérdekű védekezést a 

hatóság hajtotta végreMegyei 

Kormányhivatal 

NTO

Földhivatal által bemért, 

átadott parlagfű foltok

Közérdekű elrendelő 

határozatok száma

A közérdekű 

védekezést az ügyfél 

hajtotta végre



Konklúziók (1)
• A korábbi felmérések szerint Magyarországon a parlagfűfertőzések több, mint 90 %-a 

mezőgazdasági területeken jelentkezik. Legalább 700.000 hektár mezőgazdasági terület 
erősen fertőzött parlagfűvel. A Földművelésügyi Minisztérium által kiadott információk 
szerint az illetékes hatóságok 3358 ha-nyi fertőzött területet vontak eljárás alá. 

• Az ÁNTSZ által működtetett PPRR (Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer) szerint a 
pollenkoncentráció a parlagfűszezon csúcsán (augusztus végén, szeptember elején) heti 
országos átlagban az idén is  400 pollenszem/m3 fölött volt, ami az egészségügyileg még 
tolerálható érték (30 pollenszem/m3) 13-szorosa. Emiatt másodfokú pollenriasztás volt 
érvényben. 

• Az utóbbi években a pollenkoncentráció tekintetében érdemi javulás nem történt.  Az ANTSZ 
jelentései szerint ugyanis 2008 óta így alakult a legmagasabb napi koncentrációk 
(pollenszem/m3) országos átlaga:
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Konklúziók (2)

• A PME az idén tavasszal az Allergia-Parlagfű Kerekasztalnak javaslatot nyújtott be arra, hogy 
az állami szervek a parlagfű elleni küzdelem hatékonysága és eredményessége érdekében 
kiemelten vegyék figyelembe az alábbiakat:

– Számszerű, ellenőrizhető célértékeket és határidőket kell kijelölni a parlagfűpollen-
koncentráció csökkentésére nézve, és ennek elérése érdekében számon kérhető, 
felelős állami vezetőt kell kinevezni. 

– Az illetékes állami szerveknek intézkedéseket kell hozniuk a parlagfűvel fertőzött 
mezőgazdasági területek időben történő felderítésére és a felderített területeken a 
parlagfű-mentesítés időben történő elvégzésének kikényszerítésére, hogy 
megelőzhető legyen a nagyarányú pollenkibocsátás.

– A parlagfű elleni állami propagandának és szakmai támogatásnak elsősorban a 
mezőgazdasági termelők felé kell irányulnia. A parlagfű-mentesítés támogatásával, a 
bírságok mértékének növelésével el kell érni, hogy anyagilag ne érje meg a földeken a 
parlagfűt eltűrni.

• A PME szerint a javaslat elfogadása és alkalmazása nélkül nem várható, hogy a parlagfű elleni 
védekezés végre valóban hatékony és eredményes legyen.


