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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 Topas 100 EC (100 g/l penkonazol) gombaölő szer 

15963/2003. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását Magyarország 

területén, közterületeken, lakott területen belül közterületen, intézményeknél és házi kertekben 

vadgesztenyén és egyéb díszfákon azok kórokozó gombái ellen törzsinjektálásos technológiával 
  

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

 

és 

 

2020. augusztus 1-től 2020. szeptember 28-ig  

 

engedélyezi.  

 

 

A felhasználók saját felelősségére: 

 

 Topas 100 EC felhasználható törzsinjektálásos technológia alkalmazásával közönséges 

vadgesztenye és az állati és emberi fogyasztásra alkalmatlan termésű, illetve virágú díszfa fajok 

kórokozó gombái ellen. Az egyedi kezelés során a 3-5 mm-es furatokat a talajtól 5-20 cm magasan, 

egymástól 15 cm távolságban kell elkészíteni és furatonként 2 ml 50 %-os oldatot kell kijuttatni. A 

kezelést követően a sebfelületet sebkezelő géllel kell lezárni és védeni. 

 

A kezelt fákon előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása 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.  

 

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. 
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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 20. 

     

 

 

 

 

   Jordán László 

             igazgató 

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

