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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv, engedélyező hatóság a FŐKERT Nonprofit Zrt. (1073 Budapest, Dob u. 90.) ügyfél kérelmére indult
hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság a Proplant (722 g/l propamokarb) gombaölő szer 1645/2003. FVM számú
engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzet felhasználását Budapest közterületein, parkjaiban
virágágyi növények talajlakó gombák okozta megbetegedései ellen
2020. március 1-től 2020. június 28-ig
engedélyezi.
A felhasználók saját felelősségére:


A Proplant felhasználható a talajból fertőző kórokozó gombák elleni beöntözésre 0,15-0,25%
dózisban, 2-3 l/m² vízmennyiség felhasználásával..

A készítmények közterületen történő előírás szerinti felhasználása esetén élelmezés-egészségügyi várakozási
idő előírása nem szükséges.
A készítményeket belterületi közterületen csak I. forgalmi kategóriájú készítmény vásárlására és
felhasználására jogosult szakember irányítása mellett lehet kijuttatni. A kezelt területekről az érintett
lakosságot hirdetésben kell előzetesen tájékoztatni!
Az ügyfél köteles a kezelés időpontjáról (annak megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes
növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt.
A készítmények szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi
óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
Jelen hatósági eljárás illetékmentes.
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. február 28.

Jordán László
igazgató

