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

szerv, engedélyező hatóság az Ősagárdi Erdőbirtokossági Társulat (2610 Ősagárd, Petőfi u. 5.) 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 Lumax (37,5 g/l mezotrion+375 g/l S-metolaklór+125 g/l 

terbutilazin) gyomirtó szer 47179/2004. FVM számú engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti 

felhasználását Ősagárd 045/85 hrsz. alatt 19,43 hektáron, másodéves tölgyben, magról kelő egy- és kétszikű 

gyomnövények ellen 

  

2020. április 1-től 2020. május 31-ig 

 

engedélyezi.  

 

 

A kérelmező saját felelősségére: 

 A Lumax gyomirtó szer felhasználható másodéves kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy 

erdősítésekben magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen. A kezeléseket kora tavasszal, 

rügypattanás előtt kell elvégezni 4,0-5,0 l/ha dózisban 200-250 l/ha permetlével földi kijuttatással. 

A készítményhez felületi feszültség csökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása 

javasolt. 

 

A készítmény hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, 

kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) legalább 1 

területről. 

 

Erdészetben előírásszerű felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása nem 

szükséges. 

 

A kérelmező köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes 

növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt. 

 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A hatósági eljárás díja 15.000 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.: 6300/616-2/2020 
Tárgy: Lumax gyomirtó permetezőszer 
szükséghelyzeti felhasználása másodéves 
tölgyben magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények ellen 
Ősagárdi Erdőbirtokossági Társulat 
Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly 
Oldalak száma: 2 
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Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 
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