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

szerv, engedélyező hatóság a SM Consulting Kft. (7700 Mohács, Bérkocsi u. 21/A) ügyfél kérelmére indult 

hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére Monsoon Active (31,5 g/l foramszulfuron-Na+10 g/l 

tienkarbazon-metil+15 g/l ciproszulfamid) gyomirtó szer 04.2/2507-1/2012 NÉBIH számú engedélyében 

foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészetben (bükk-cser/tölgy, kocsánytalan tölgy, 

kocsányos tölgy-feketedió és egyéb elegyfafajok) másod és harmadéves erdősítésekben magról kelő és 

évelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéses kijuttatással  

  

2020. március 20-tól 2020.július 17-ig  

 

engedélyezi.  

 

 

A felhasználók saját felelősségére: 

 

 a Monsoon Active gyomirtó szer felhasználható másod- és harmadéves kocsányos tölgy, 

kocsánytalan tölgy és csertölgy, bükk és feketedió, valamint egyéb elegyfafajok alkotta 

erdősítésekben, kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt, az első felmelegedések után 

2,0 l/ha dózisban földi kijuttatással. Tavaszi kezeléskor a célkultúra rügyeinek kibomlását követően 

a fitotoxikus veszély miatt a kezelés csak árnyékolóval ellátott permetezőgéppel, a csemetesorok 

mellett végezhető. A háti gépes, motoros permetezéseket sorkezelés formájában vagy foltkezeléssel 

kell elvégezni, a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-400 l/ha permetlé felhasználásával. 

Sorkezeléseknél a munkaszélesség 60-80 cm.  

 

A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás 

helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok 

kultúránként legalább 2 területről). 

 

Erdészetben előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem 

szükséges. 

 

Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen történő kijuttatásáról az érintett 

lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 

 

A felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes 

növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt. 

 

A készítmény szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi 

óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.  

 

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

 

Ikt. sz.: 6300/943-2/2020 
Tárgy: Monsoon Active gyomirtó szer 
szükséghelyzeti engedélye erdészeti területen 
(SM Consulting Kft.) 
Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly 
Oldalak száma: 2 



 

 

 

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. 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2020. március 12. 

     

 

 

 

 

   Jordán László 

             igazgató 

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

