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

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

indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az ügyfél kérelmére a Pyrinex 48 EC rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását erdészetek 

részére 

 

2020. március 16 - 2020. április 16-ig 

 

engedélyezi.  

 

A fentiek értelmében a Pyrinex 48 EC (480 g/l klórpirifosz) rovarölő permetezőszer 55715/1990 FM számú 

engedélyében foglaltaktól eltérően felhasználható talajfertőtlenítésre, cserebogár pajor és egyéb talajlakó 

kártevők ellen erdészeti és erdészeti csemetekertek területein. 

 

A kérelmező saját felelősségére: 

 

A csemeték melletti terület kezelésére a szer 2 l/ha dózisát öntöző vízzel kell a csemeték körül készített 

résekbe injektáló eszközzel a talajba juttatni. A dózist a ténylegesen beöntözött, illetve injektált területre 

kell kiszámítani.  

A készítmény egy tenyészidőszakban csak 1 alkalommal juttatható ki!  

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében mézharmat vagy virágzó 

gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! 

 

Erdészetben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem 

szükséges. A kezelt területen a vadon termő gombák és növények gyűjtése tilos! 

 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

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. 
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Indokolás  

 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

 

 

Budapest, 2020. február 19. 

 

 

                                   

 

 

 

   Jordán László 
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