
n b'i h
termőfoldtől
az aszta|ig

tVernzet! Élel miszer!á nc-biztonsági H lvata l

Növény-, Talaj- és Agrdrkörnyezet-védelmi lgazgotósdg

1,1,1"8 Budapest, Budaörsi út 141-145.
75j7 Budapest, Pf. 407
Telefon: +36 (1) 309 1"000
p p p. re g istration @ n e bih.gov.h u
portol.nebih.gov,hu

l kt. sz. : 6300 l 48-21 2020
Tárgy: Ortus 5 SC szükséghelyzeti

felhasználósa szójóban és zöldbabban atkák
ellen
(Sumi Agro Kft,)

Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly
Oldolak szóma: 2

A Netnzeti Élelrrriszerlánc-btztonsági Hivata| (a tol,ábbialiban., XEBIH), trrirrt élelrniszerlárrc-felügyeleti

szen/, engedélyező hatóság a Sunú Agro Huttgary Kfí. (1016 Budapesí, Zsolt u. 4.), miní ügyfél kérelmére

indult hatósági eljárásbarr meghozta az alábbi

HATÁnoZATOT.
Az errgedélyező hatőság az Ortus 5 SC (50 g/l .fenpiroxintát) atkaöIő szer 1847211995. FM szárnú
errgedé1),ében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti fellrasználását a ferrti ügyfél kérelrrrére hazai
szójatelmesztők számára 37.505 hektáron vetőmag célú szója termőterületre, illetve hazai
zöldbabterrnesztők szátnára 580 hektáron friss fogyasztás, hűtőipar és konzerv célra termesztett
zöldbabban atkák ellen foldi pennetezés alkalnrazással

2020. juttius l-től 2()20. szeptember 28-ig

engedélyezi.

A kérelmező termelői körének sa.iát .íblelősségére ;

o ortus 5 sc felhaszrrálható zöldbabbarr és vetőmag előállítási célú szőjában atkák ellen
növérryvizsgálat alapján évi l alkalornrnal 1,0 llha dózisban 200-400 l/ha pennetlével. A vízi
szeryezetek véd.el.me érdekében a liészítmétty.felhasntálósakor kockázatbecslési számításolr hiányában
legalább 50 nt-es biztonsági sáyot kell biztosítani.

Zöldbabban előírásszerű fellrasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 10 nap, A
rnegengedett szermaradék határérléket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK retrdelete állapitja
meg.

Szóiában a lcezelt nő,őlyt élelmezési és tclliclrmányozási célra tilos.felhasznólni!
A ke z e l t t e r m ény liiz ár ó l a go s an v e í. ő m a gké nt .fb r g al ru az hclí ó.

Az érintett felhaszrrálók kötelesek a permetezés időpontjáró1 (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztaíní a
teruletileg illetékes növérry- és talajvédelmi liatáskörberr eljáró konnánylrivatalt.

A készítrnény felhasználásakor az engedélyokiratban rnegjelölt rrrunkavédelrni óvórendszabályokat és
környezetvédelrni előírásokat szigorúan be kell tartani.

A lratósági eljárás dija 300.000 Ft, arnelyet azűgyfél köteles rnegfizetni.

J el en határ o zat ell en kere s etl ev éI1 el kö zi gazgatási p er indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak cínrezve a határozat közlésétől
szálnított lranni n c napo n b elül a XP g IH -lre z kel| b eriyúj tarri.

A jogi képviselővel eljáró fé1, valamint belföldi széklrellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektrorrikus úton, a lrttp:i/ari},ii.lrebilr.gtlv.hu weboldalorr keresztül elérlrető elektronikus
űrlap (ÁNYK nyorntatvány) haszn álatáv aI köte le s benyúj tani.
A bíróság a perl tárgyaláson kívül bírálj a e|, a felek bánnelyikének kérelrnére azonban tfugyalást tafi..
Tárgyalás taft.ása a keresetlevélben kérhető, ennek elrnulasztása rniatt igazolásnak helye nincs.



In d okolás

AzigyféL2019. decenrber l7-én kérelmet rryújtoííbe az engedélyező lratósághoz az Ortus 5.SC atkaölő
szer szüksé ghe|yzett felhaszriálására szőja- és zöldbabtermesztők szátnára atkák elleni védekezéslrez.

Az errgedélyező hatőság rnegvizsgáIta akészitmény szükséghelyzeti fellraszná|ásának indokoltságát.

Az engedélyező lratóság eljárása során rrregállapította, lrogy a Magyalországon rrrár engedélyezett fenti
nör,ényvédő szer szükséglrelyzeti felhaszrrálási kérelrne zöldbab kultúrában és vetőmag előállítási célú
szójábarr irrdokolt, mert az adott kultúrákban engedéllyel rendelkező készítrnény nem áll a felhasználók
rendelkezésére. A készítrnérry a beporuő lrasznos rovarok és a méhek fokozott védelrnével lraszrrállrató fel a

rerrdelkező részben niegjelölt szója területeken.

Az Ortus 5 SC atkaölő permetezőszer kizárőlag zöldbab és vetőnragtermesztés céljából ternresztett
kultúrában engedélyezhető. A készítrnény hatóarryagára (fenpiroximát) vonatkozó szennaradék határértékek
a 20171627 /ElJ rendelettel rnódosultak és így az előin csökkerrtett szernraradék lratárértékek étkezési és
takarrnátry célú szójában, nem tarthatók. Az Orlus 5SC szükséghelyzeíi felhasználása élelrniszerbiztorrsági
kockázat alap.lán étkezési és takarrnány szőjában, elutasításra került.

Az Európai Parlanrerrt és Tarrács riövényvédő szerek forgalornba hozatalától szóló 110712009lEK rendelet
53. cikke alapján különleges körülrnények ferrnállása esetén a tagállarnok indokolt esetben legfeljebb l20
napra engedélyezhetik növényvédő szerek korlátozott és ellerrőrzött felhasznáIását szolgáló forgalornba
hozataláí,ha ez az intézkedés olyan veszély nriatt szükséges, anrely más ésszerű eszközzd nenr hárítlrató el.

A igazgatási szolgáltatási díjának tneghatározása az 1107l2009lEK rerrdelet 74. ctkkétr, valatniní a Nemzeti
Elelmiszerlánc-bizlot,tsági Hivatal, yalaminl a megllgi kornlárylhivaíalok mezőgazdasági szakigazgaíási
szeryei elűr kezdeményezetí igazgatási szolgáltatási díjak mérlékéről, valaminí az igazgatási szolgáltatási
díj fizetéséneliszabálllaü"ól szóló 63/2012. (VIL 2.) VM rendeleíe 8.13.2. pontján alapul.

Az engedélyező lratósághaíározatáí a Netnzeti Élelmiszerlűtc-biztonsági Hil,atalról szóló 22/20]2. QL 29 )
Konll. rendelet 3 § (1) bekezdésében, a38312016. (XII. 12.) Korrn. rendelet 17. § 1) bekezdésérrek d)
porrtj ában bizto sított j o gkörében elj árva hozta.

Határozatonat az általános kőzigazgatási rerrdtarlásról szóló 2016, évi CL. törvérry (a továbbiakbarr: Ákr.)
80. § (1) bekezdésérrek és 8l. § (1) bekezdésének megfelelően lroztam.

Aközigazgatási pel indításának lehetőségérőI az Akr.l l4, § (1) bekezdése, a közigazgatásiperrendtartásról
szőlő2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése,29. § (1) bekezdése,39. § (1)
bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári pemendtarlásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és abizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény 1. § 17. porrt d) alpontja,9. § (1) bekezdés a) porrt aa) alpontja és b) pontja a|apján
adtam tétlékoztatást.

Budapest, 2020. február 24.
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