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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: 

engedélyező hatóság) a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.), ügyfél kérelmére indult hatósági 

eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság az ügyfél kérelmére a Cruiser 350 FS (350 g/l tiametoxám) rovarölő csávázószert 

1500 tonna napraforgó vetőmag csávázására kizárólagosan harmadik országba (Oroszország, Ukrajna, 

Kazahsztán, Törökország, Fehéroroszország, Moldávia) történő kivitelre    

 

2020. szeptember 14-től 2021. április 30-ig 

 

engedélyezi.  

 

A fentiek értelmében a Cruiser 350 FS rovarölő csávázószer 16368/2003. FVM számú engedélyokiratban 

foglaltaktól eltérően felhasználható 1500 tonna export napraforgó vetőmag csávázására talajlakó kártevők 

és fiatalkori kártevők ellen az alábbi vetőmagüzemben: 

 

 Agromag Kft. (6722 Szeged, Jósika u. 13., telephely: 5675 Telekgerendás, Külterület 86.) 

 

Az ügyfél saját felelősségére alkalmazandó technológia: 

 

Cruiser 350 FS felhasználható export napraforgó vetőmag csávázásra 0,111 l/150 ezer kaszat vagy 10 

liter/tonna dózisban talajlakó, fiatalkori kártevők ellen. A csávázószert a mag felületére egyenletesen kell 

felvinni nedves csávázás formájában 10 l/tonna csávázólé felhasználásával. 

 

A kezelt vetőmag az Európai Unió területén nem hozható forgalomba és nem vethető el! 

A szaporítóanyagot a kezelést követő 1 éven belül lehet exportálni.  A fenti határidő leteltét követően meg 

kell semmisíteni. A kezelt napraforgó kizárólagosan vetőmagként exportálható. 

 

Az ügyfél a kivitelre szánt vetőmag mennyiségét a kiszállítás előtt hét nappal köteles bejelenteni a területileg 

illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalánál (a 

továbbiakban: járási hivatal).  

 

A határozatban megjelölt készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi 

óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A felhasználó köteles a csávázás időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a járási hivatalt. 

 

Jelen hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre 

hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

elektronikus úton, a http:// anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK 

nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

 

Ikt. sz.: 6300/71-2/2020. 
Tárgy: Cruiser 350 FS rovarölő csávázószer 
engedélye export napraforgó vetőmag 
csávázására 
(Syngenta Kft.) 
Ügyintéző: Pályiné Deák Noémi 
Oldalak száma: 2 
Mellékletek:  



 

 

 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2020. január 30. 

 

 

   

 

 

  Jordán László 

  igazgató    

  

 


