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Ügyiratszám: PE/NT/00374-2/2018 

Ügyintéző: Zanker Angéla 

Telefon: (06 1) 236-3934 

 

Tárgy:  Nufarm Hungária Kft. 2018. évi kísérleti 

engedélye biológiai hatásvizsgálatokhoz 

Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező hatóság (továbbiakban: engedélyező hatóság) a 

Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) mint ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) kérelme 

alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T .  
 
 

Az engedélyező hatóság a Bactospeine WG elnevezésű rovarölő szer (a továbbiakban: kísérleti 

készítmény) 2018. évi biológiai hatásvizsgálataihoz kultúrában az alábbi feltételek teljesülése esetén 

járul hozzá: 

Felhasználásra vonatkozó előírások: 
 
Bactospeine WG – rovarölő szer (insecticide) 
A szer tartalma: 54 % Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  
 

Kultúra 

(crop) 

Károsító 

(pest) 

Dózis  

(dosage) 

kg/ha 

Kísérleti hely  

(place of trial) 

Kezelés 

(treatment) 

Megye (county) 

Kivitelező 

intézmény 

(trial site) 

Elhelyezés 

(place) 

Száma/időpontja, 

fenofázis (time, plant 

phenology) 

Területe 

(area) 

dohány  

 

(Nicotiana 

tabacum) 

NIOTA 

(H-19) 

 

vetési 

bagolylepke 

 

(Agrotis 

segetum) 

 

1,5-2  

(400-

500 

l/ha) 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye 

Nyidoter Kft. 

Hajdú Bihar megye: 

Debrecen,  

(Agroport-D Kft.); 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, 

Encsencs, (Kóródi 

Sándor); 

Nyírpazony, 

(Kenyeres Sándor); 

Ajak, (Kovács 

István); 

Geszteréd, (Csabai 

Róbert); 

1 dohány kiültetését 

követő két héten 

belül, 8-10 leveles 

állapot 

összesen 

12,2 ha 

 Előírás szerinti felhasználás esetén betakarítás előtti várakozási idő: dohány kultúrában 2 nap. 

 
A megengedett szermaradék határértékeket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK 
rendelete állapítja meg. 
 
A kísérleti készítmények felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat és 
környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A kísérletek előkészítése és kivitelezése, valamint 
a kezelést követő 8 napon belüli értékelések, bonitálások során (egyéb előírás hiányában, pl. kísérleti 
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fejlesztés alatt álló készítménynél) 4-es típusú védőruha, gumicsizma, nitril, neoprén, vagy PVC 
gumikesztyű, valamint A1P2 szűrőosztályú légzésvédő félálarc, 3-as típusú védőszemüveg viselése 
kötelező. 
 
A kérelmező a kísérleti célra engedélyezett készítmények kiegészítő címkéjén köteles feltüntetni az 
547/2011/EU végrehajtási rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja szerinti adatokat. A címkére 
kötelezően fel kell írni „Kísérleti felhasználásra szánt termék, melynek meghatározása még nem zárult 
le, különös körültekintéssel kezelendő”. 
 
Gondoskodni kell a készítmények, hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről. 
 
A kísérleti engedély eljárási díja összesen: 15.000,- Ft (15 000 x 1), amelyet az Ügyfél a határozat 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, a következő számlaszámra köteles megfizetni: 
10023002-00302216-00000000. Külföldi utalás esetén: IBAN: HU23 10023002-00302216-00000000, 
Swift: MANEHUHB. A befizetés közleményében kérjük feltüntetni az ügyirat számát, valamint „kísérleti 
engedély kérelem” megjegyzést. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a 
határozatot hozó Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell 
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
 

INDOKOLÁS 
 

 
Az Ügyfél 2018. május 18-án kísérleti engedélykérelmet nyújtott be az Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztályára a 
rendelkező részben szereplő növényvédő szerrel végzendő biológiai hatásvizsgálatokra. 
 
Az engedélyező hatóság eljárása során megállapította, hogy a rendelkező részben megjelölt kísérleti 
készítmények az előírt felhasználási feltételek esetén a vizsgáló helyeken káros hatással nem lehetnek 
az emberek és állatok egészségére, vagy elfogadhatatlan módon nem befolyásolhatják a környezetet, a 
természetet. 
 
Az engedélyező hatóság megállapította, hogy a kísérleti engedély az Európai Parlament és a Tanács a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban: 1107/2009 rendelet) 54. cikk 1-
2) bekezdésében foglalt szakmai követelménynek megfelel és az Ügyfél az engedély kiadásához 
szükséges, a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának az engedélyezéséről 
szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (továbbiakban: R) által előírt dokumentumokat benyújtotta. Így a 
kísérleti engedélyt a rendelkező részben meghatározott felhasználási feltételek mellett kiadja. 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj meghatározása az 1107/2009/EK rendelet 74. cikkén, valamint a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM rendelete 8.12.1-2. pontján alapul. 
 
A kérelemben szereplő már Magyarországon forgalomban lévő, engedélyezett hatóanyagot tartalmazó 
növényvédő szer és termésnövelő anyag esetében 15 000 Ft, és Magyarországon forgalomban még 
nem lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében 50 000 Ft a díjtétel mértéke 
(készítményenként és kultúránként). A határozatban szereplő eljárási díj összevontan került 
megállapításra. 
Az engedélyező hatóság határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 81. §-a alapján hozta. 
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Az engedélyező hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. §-a b) pontjai alapján állapította meg.   

 

A hatóság döntése elleni jogorvoslatról az Ákr. 112.-113.-114.§-ai rendelkeznek. 

 

 

Budapest, 2018. május 28. 

 

 

                        A kormánymegbízott helyett eljáró 

 dr. Rosdy Tamás  

 főigazgató 

                     nevében és megbízásából 

 

 

 Tóth Ágoston 

  osztályvezető 

 

 

Készült 3 példányban. 

 

Kapják:  

 

1. Ügyfél 

 2. Irattár 

 3. PMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
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