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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv, engedélyező hatóság az Albensis Trader Kft. (8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. földszint 1.) 

mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az ügyfél kérelmére a Lamardor 400 FS gombaölő csávázószer szükséghelyzeti felhasználását erdészetek 

részére 

 

2019. október 28-tól 2020. január 28-ig 

 

engedélyezi.  

 

A fentiek értelmében a Lamardor 400 FS gombaölő csávázószer (150 g/l tebukonazol, 250 g/l 

protiokonazol) 02.5/1709/2/2008 MgSzHK számú engedélyében foglaltaktól eltérően felhasználható 

talajlakó gombák, csírakori betegségek ellen erdészeti területen. 

 

A kérelmező saját felelősségére: 

 a Lamardor 400 FS gombaölő csávázószer felhasználható tölgy és fenyő makk/mag csávázására 

talajlakó gombák, csírakori betegségek ellen maximum 1 alkalommal 0,2 l/t vetőmag dózisban, 20 l/t 

vetőmag csávázólével.  

A felhasználás előtt a csírázásra gyakorolt hatás ellenőrzése javasolt.  

 

 

Erdészetben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem 

szükséges.  

 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

Az ügyfél köteles a gombaölő csávázószer tölgy és fenyő makk/mag csírázására gyakorolt hatásáról az 

engedélyező hatóságot tájékoztatni. 

 

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

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől 

számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 
Ikt. sz.: 6300/20366-2/2019. 
Tárgy: Lamardor 400 FS gombaölő csávázószer 
szükséghelyzeti engedélye erdészeti területen  
Ügyintéző: Henézi Ágnes 
Oldalak száma: 2 
 

http://anyk.nebih.gov.hu/


 

 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2019. október 25. 

 

 

                                   

 

 

 

  Jordán László 

            igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladás 

 

Kód szám: (N-DK-       / 2019) 

 

Vevő neve:  Albensis Trader Kft 

 

Vevő címe:  8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. földszint 1. 

Adószáma:   
 

Postázási cím : ua. 

 

Tevékenység jellege:  ÁKK 

 

Jogszabályi hivatkozás:  63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. sz. Melléklet (8.13.2.) 

 

Számlázandó tételek: 

Megnevezés (jogcím):  Szükséghelyzeti engedély Magyarországon kultúrában nem 

engedélyezett készítményre 

Mennyiség:   1 db 

Egységár:   150.000 Ft 

Összesen:  150.000 Ft 

  

Teljesítés dátuma: - 

Fizetési mód: banki utalás 

Elszámolási egység (szám is): 1630000 

 



 

 

 

Analitikus kód: 1100 

 

Közleményként feltüntetendő:  

 

Lamardor 400 FS 

 

A számlával együtt küldendő a melléklet: - 

Központnál marad: igen 

Továbbutalandó (teljesítést igazolást követően): - 

 

Kiállító: Henézi Ágnes 

 

Dátum:  2019. 10. 25.        
 

 
         Jordán László 

             igazgató 

 

 

Megjegyzés: a befizetés nem történt meg.  

 

 


