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A Nemzeti

Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NnnIry, mint élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungaty Kít (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint ügyfel kérelmére
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁno ZAT oT.
Az

errgedélyező haíőság a Mospilan 20 SG (200 g/lcg acetantiprid) rovarölő szer 04.2l2883lll201l.
MgSZH szárnú errgedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a ferrti ügyfél kérelrnére
hazai szőjaternresztők szátnára 37.505 hektáron szója kultúrában külöriböző állati kártevők ellen földi
penrretezés alkalrnazás sal

2020.,június ]-től 2020. július 30-ig

engedélyezi.
A kérelmező term elői

o

körének,sa,i át.fel elősségére

;

Mospilan 20 SG rovarölő perrrretezőszer fellrasználható a rendelkező részben rrregjelölt szója
területeker-r állati kárter,ők (bagolylepkék, bogáncslepke, rácsos araszoló, 1er,éltetvek, tripszek,

poloskák) ellen 0,15-0,25 kglha dózisban. A felhasznált pennetlé rnennyisége 2O0-4O0
kezelésekrrél javasolt Spur nedvesítőszer alkalmazása 0,05 oÁ-0,1 o% penrretoldatbarr.

1/1ra.

A

SzÓ.lában előírásszerű felhasználás esetén az élelrnezés-egészségügyivárakozási idő 60 nap, A
tnegengedett szennaradék liatárértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja
meg.

Az

érintett felhasználók kötelesek a permetezés időporrtjáról (a kezelés megkezdése előtt) íájékozíatnia
területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörberr eljáró konrránylrivata7t.

A

készítrnényszükséglrelyzeti felhasználásakor

Óvórendszabályokat

az

engedélyokiratban rnegjelölt munkavédelrni
kell taftani.

és környezetvédelmi előírásokat szigorúarr be

A hatósági eljárás dija l50.000 Ft, atnelyet azúgyfél köteles rnegfizetni.
o zat el7en k ere s etl evéllel kö zi gazgatási p er i ndí tlrató
keresetlevelet a FŐvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől
szánított harminc nap on b elül a XÉg tH -lre z kell b erryúj tarri.
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err lratár
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A jogi

képviselővel eljáró fél, valarnint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezeí a
keresetlevelet elektronikus úton, a lrttp:iiarr},k,nelrilr.gor,.lru weboldalorr keresztül elérhető elektronikus
űrl ap
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b

enyuj iárri.

bíróság a per1 tárgyaláson kívül bírálj a eL, a felek bánnelyikének kérelrnéreazonban íárgyalást

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérliető, ennek elmulasztása miatt igazolásrrak helye nincs.

tafi..

y

Indokolás

Az ügyfél 2019.

december 17-én kérelrnet nyújtott be az engedélyező hatósághoz a Mospilan 20 SG
rovarölő szer szükséghelyzeti fellrasználására szőjatermesztők szátnára 37505 lrektárorr szója kultúrában
külörrböző állati kártevők elleni r,édekezéshez.

Az errgedélyező hatóság rrregvizsgáIta akészíhnérryszükséglrelyzeti fellrasználásának irrdokoltságát.

Az

a Magyarországon nrár engedélyezett fenti
növényvédő szer szükséghelyzeti felhasználási kérelrrre szőjában indokolt, mefi az adott kultúrábarr
engedéllyel rendelkező készíünénynem áll a fellrasználők rendelkezésére. A készítrnénya beporzó lrasznos
rovarok és a rrréhek fokozott r,édelmér,el lraszrrállrató fel a rerrdelkező részberr rrregjelölt szója területeken,
errgedélyező hatőság eljárása során nregállapította. lrogy

Az Európai Parlanrent és Tanács növériyvédő szerek forgalornba hozataláről szóló 1107l2009lEK

rerrdelet
53, cikke alapjárr külörrleges körülrnények ferrrrállása esetén a tagállarnok irrdokolt esetben legfeljebb 120
napl'a errgedélyezlretik nör,ényvédő szerek korlátozott és ellenőrzött felhaszrrálását szolgálő forgalornba
hozatalát,ha ez az intézkedésolyan veszély rniatt szükséges, atnely nás ésszerű eszközzel nenr lrárítható el.

A igazgatási szolgáltatási díjának tnegltaíározása az 1107l2009lEK rerrdelet 74. cikkén, valaminí a Netltzeti
Elelmiszerlánc-biztottsági Hivaíal. yalaminí a megllei kormán)úivaíalok mezőgazdasági szakigazgaíási
szeryei előtt kezdenlén)lezelt igazgalási szolgáItatási díiak nlértékéről,yalatniní az igazgatási szolgáItatási
díi.fizeíésénekszclbályctirólszóló 63/2012. (VIL 2.) VM rendelete 8.13.2. pontján alapul.
Az engedélyező lratósághatározatát a Netnzeti Élelniszerlánc-biztottsági Hil,atalt"ól szótó 22/20I2. QL 2g.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, a 38312016. (XIL 12.) Konn. rendelet 17. § 1) bekezdésénekd)
pontj ábarr bizto sított j o gkörében elj árva hozta.

Határozatonlat az általános közigazgatási rerrdtartásról szóló 2016, évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésénekés 81 § (1) bekezdésének nregfelelőerr lroztam.

AkÖzigazgatási per indításának lelretőségéről az Ákr.114. § (l) bekezdése, a közigazgatásiperrendtarlásró1
szőlŐ2017. évi I. törvérry 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése,29. § (l) bekezdése,39. § (1)
bekezdése és77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári penerrdtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvérry
608. §, valarnint az elektronikus ügyintézés és abizalmi szo|gáltatások általános szabályairól szóló 2Or5.
évi CCXXII. törvény 1, § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) porrtja alapján
adtarn tájékoztatást,
Budapest, 2020. február 24.
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