
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/4694-1/2015. 
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet: -  

Tárgy: Spectrum gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt 
BASF S.E. (D-67056 Ludwingshafen, Németország) ügyfélnek a Spectrum gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta 
az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az engedélyező hatóság a Spectrum gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének megadásáról szóló 873/2005. NTKSZ számú határozatot – egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

 
I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

6.  Felhasználásra vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító Kezelések 
max. 

száma 

A kezelések 
között eltelt 
minimális 

idő 

A kijuttatáshoz szükséges 

szer (l/ha)            víz (l/ha) 

mennyisége 

Kezelés ideje 

(fenológiai állapot 
szerint) 

kukorica 
(takarmány), 
napraforgó, 
szója 

magról kelő 
egyszikű 

gyomnövények 
1 – 1,0-1,4 250-300 

vetés után kelés 
előtt 

(BBCH 00-08) 

cukorrépa 
magról kelő 

egyszikű 
gyomnövények 

1 – 1,2 

250-300 

vetés után kelés 
előtt  

(BBCH 00-08) 

1 - 1,0  szikleveles 
állapottól 4 leveles 

állapotig 

(BBCH 10-14) 2 8-12 nap 

osztott kezelés 
formájában: 

1. kezelés: 0,6  
2. kezelés: 0,4 

 
Házi kerti felhasználás esetén a 100 m2-re jutó dózis: 

Kukorica (takarmány), napraforgó, szója: 10-14 ml szer / 3 liter permetlé 

Cukorrépa: 10-12 ml szer / 3 liter permetlé 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítmény kukoricában, napraforgóban és szójában egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal, 
cukorrépában preemergens kijuttatás esetén egy vegetációs időszakban csak egy, cukorrépában 
posztemergens kijuttatás esetén 1,0 l/ha-os dózisban kijuttatva egy vegetációs időszakban csak egy, 
osztott kezelés esetén két alkalommal használható! 
 
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni a 
készítményt, amíg a kultúrnövény csírái 1-2 cm mélyen a talajfelszín alatt vannak. Magról kelő kétszikű 
gyomnövények ellen a kukoricában hasonló technológiát igénylő kétszikű spektrumú készítménnyel 
kombinációban kell alkalmazni. 
Napraforgóban vetés után kelés előtt (preemergensen) kell kijuttatni. Magról kelő kétszikű 
gyomnövények ellen napraforgóban engedélyezett kétszikű spektrumú készítménnyel kombinációban kell 
kijuttatni, vagy Clearfield technológiában, IMI toleráns napraforgó fajta vetése esetén, állományban 
imazamox hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával felül kell kezelni. 
1,5 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon tilos a szert alkalmazni! 
Szójában a kultúrnövény vetése után kelés előtt (preemergensen) kell felhasználni. 
Cukorrépában magról kelő egyszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen, vetés után kelés előtt 
(preemergensen) 1,2 l/ha (12 ml/100 m2) dózisban, vagy magról kelő egyszikű gyomnövényekkel 
kevésbé fertőzött területen posztemergensen a cukorrépa szik-, illetve 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű 
gyomnövények 1-3 leveles állapotában, egy menetben 1,0 l/ha (10 ml/100 m2)  dózisban, vagy osztott 
kezelés esetén az első kezelés során 0,6 l/ha (6 ml/100 m2), az első kezelést követően 8-12 napon belül 
0,4 l/ha (4 ml/100 m2) dózisban kell kijuttatni. Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban 
kell alkalmazni. 
Laza talajokon az alacsonyabb, szervesanyagban gazdag, kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell 
felhasználni. 
 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 
 
 

II. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Forgalmazási kategória: 
 

200 ml-es kiszerelés felett: 
(1 liter; 5 liter)  

II. 

200 ml-es kiszerelésben:  III.  
 

 

A korábbi rendelkezések szerint felcímkézett 200 ml-es tételeken az ügyfél érvényesítheti a forgalmi 
kategória változását, melyet újracímkézés helyett kiegészítő címkézéssel is megoldhat. Ennek 
megvalósításáig a jelen határozatban foglaltakat megelőző forgalmi kategória van érvényben. A 
kiegészítő címke csak a terméktől elválaszthatatlan módon kerülhet rögzítésre! 

A kiegészítő címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük: 
- Növényvédő szer neve 
- A növényvédő szer engedélyokiratának módosításáról szóló jelen határozat száma  
- III. forgalmi kategória 
- Házi kerti felhasználás dózisa 

 



04.2/4694-1/2015. NÉBIH 
 

3 
 

A határozat  jogerőre emelkedését  követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 220.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával. 

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2015. június 22. 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

 
(138/2015.) 



 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/1725-1/2014.
Oldalak száma: 2 oldal 
Melléklet: - 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
továbbiakban: engedélyező hatóság) 
BASF S.E. (D-67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfél
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
meghozta az alábbi 

Az engedélyező hatóság a Spectrum
engedélyének megadásáról szóló 873/2005. NTKSZ
 

 

 

Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

11. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági id

 

 

 

 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhet
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó 
indításával.  

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlését
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

  

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj

. 

Tárgy: Spectrum gyomirtó 
permetezőszer
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
) a BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt 

gshafen, Németország) ügyfél részére a Spectrum gyomirtó permetez
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult eljárásban 

h a t á r o z a t o t: 

Spectrum gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
873/2005. NTKSZ számú határozatot az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

lülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyez
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309

E-mail: 

www.nebih.gov.hu

Spectrum gyomirtó 
őszer forgalomba hozatali 

felhasználási engedélyének 
 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt 

Spectrum gyomirtó permetezőszer 
hivatalból indult eljárásban 

forgalomba hozatali és felhasználási 
az alábbiak szerint: 

kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 

ővárosi Közigazgatási és 
biztonsági Hivatal elleni kereset 

ámított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. március 10.  
Dr. Oravecz Márton  

                                elnök 
                          nevében és megbízásából  
 
 
 
                        Jordán László 

                       igazgató 
 

P.H. 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete. 
2. Irattár. 

 
(87/2014.) 



 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/7273-1/2013. 
Oldalak száma: 2 oldal 
Melléklet: - 
 

Tárgy: Spectrum gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) által 
képviselt BASF S.E. (D-67056 Ludwingshafen, Németország) ügyfélnek a Spectrum gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott 
kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az engedélyező hatóság a Spectrum gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének megadásáról szóló 873/2005. NTKSZ számú határozatot – egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 
 
 
I. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 
két évig megőrzi 

 

II. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

12. Érvényességi idő: 2018. december 31. 
 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni 
kereset indításával. 

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára 
adni. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 



04.2/7273-1/2013. NÉBIH  

2 
 

INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2013. december 5. 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

(409/2013.) 



(04.2/2315-1/2011. MgSzH)

II. Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

14. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 200 ml, 1liter, 5 liter

A csomagolószer anyaga: HDPE

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az 
elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb 2011. 
október 31–ig.

A engedély módosítási eljárás díja 300.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a  Fővárosi Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet  (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatalnál,  a felülvizsgálni 
kért  határozat  közlésétől  számított  harminc  napon  belül,  kell  benyújtani,  vagy  ajánlott 
küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2011. április 07.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.

2. Irattár. (39/2011.)

3
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