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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 

képviselt Bayer CropScience S.A.S. (16 Rue Jean-Marie Leclair CP 106 F-69266 Lyon Cedex 09, 

Franciaország) ügyfélnek az Infinito gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT: 

 

 

Az engedélyező hatóság az Infinito gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének megadásáról szóló 02.5/421/1/2010 MgSzHK számú határozatát – egyéb rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint  

módosítja: 

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  

 

Kultúra Károsító Dózis 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

burgonya burgonyavész 1,2-1,6 400-600 

uborka (szabadföldi) 

             (hajtatott) 

peronoszpóra 1,6 

1,8 

400-1200 

fejes káposzta, karfiol peronoszpóra 1,2-1,6 400-600 

kelbimbó peronoszpóra 1,2-1,6 500 

saláta (szabadföldi) peronoszpóra 1,6 600-800 

saláta (hajtatott) peronoszpóra 1,6 600-800 

 

  

Ikt. sz.: 6300/3692-1/2020 
Tárgy: Infinito gombaölő permetezőszer 
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engedélyének módosítása  
Ügyintéző: Csató Barbara 
Oldalak száma:  4 oldal 
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felhasználási engedélyokirat 
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A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 

 

kultúra kezelések 

maximális 

száma / év 

két kezelés közt eltelt 

minimális idõtartam         

(nap) 

az utolsó kezelés 

idõpontja (fenológiához 

viszonyítva) 

burgonya 4 5 levélsárgulás kezdete 

BBCH 91 

uborka 3 7 teljes érés BBCH 89 

fejes káposzta, karfiol 3 10 végleges fejméret     BBCH 

49 

kelbimbó 3 10 végleges fejméret BBCH49 

saláta (szabadföldi) 3 7 végső levéltömeg elérése 

BBCH49 

saláta (hajtatott) 2 7 végső levéltömeg elérése 

BBCH49 

  

Házikerti  felhasználás:  burgonyában 15-20 ml/10 l víz;  

uborkában, káposztában, karfiolban, kelbimbóban és salátában: 15-25 ml/10 l víz.  

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

 

Burgonyában a fitoftóra elleni védekezést preventív jelleggel, a lomblevelek kifejlődése után, az első 

oldalhajtások megjelenése idején kezdjük el. A kezelést 7-10 naponként célszerű megismételni. Alacsony 

dózis alkalmazásánál és erős fertőzési nyomásnál indokolt az 5 napos permetezési forduló.  

Fejes káposztában és karfiolban peronoszpóra ellen a fejesedés, illetve a karfiol fejformálódásának 

kezdetétől védekezhetünk, egy tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal. A kezeléseket 10 naponta 

célszerű ismételni.    

Uborkaperonoszpóra ellen a növények első oldalhajtásának megjelenésekor kezdjük el a védekezéseket, 

megelőző jelleggel. A kezeléseket 7 napos permetezési fordulóban, egy tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 

alkalommal, a szabadföldi termesztésben 1,6 l/ha; hajtatásban 1,8 l/ha dózisokban végezhetjük el. 

Kelbimbóban peronoszpóra ellen a permetezéseket fejesedés, illetve az oldalrügyek fejlődésének 

kezdetén, preventív módon kell megkezdeni. A kezeléseket 10 naponként célszerű megismételni 

legfeljebb 3 alkalommal.  
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Salátában peronoszpóra ellen megelőző jelleggel kell a védekezést megkezdeni. Egy tenyészidőn belül 

szabadföldön maximum 3 alkalommal használható fel a készítmény, míg hajtatásban maximum 2 

alkalommal.A kezeléseket a fertőzési nyomástól függően 7-10 naponta célszerű megismételni. 

A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell elvégezni! A kijuttatás 

során minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is! 

A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott 

növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani. 

 

Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 

 

II. Az engedélyokirat 5.2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 

    5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

Kultúra Várakozási idő (nap) 

burgonya 7 

uborka 3 

fejes káposzta, karfiol 14 

kelbimbó 14 

saláta (szabadföldi) 7 

saláta (hajtatott) 14 

 

 

Az Infinito gombaölő permetezőszer a jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével 

legkésőbb 2021. január 31. napjáig forgalmazható. Az ügyfél köteles eddig az időpontig a forgalomban 

lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével 

feltüntetni.  

 

 

A határozat kézhezvételét követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel 

kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 

hatósághoz nyilvántartás céljából.  

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc 

napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 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 Bizottság (EU) 2019/973 rendelete alapján - amely a 396/2005/EK  európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a fluopikolid hatóanyag szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szól – a 

fluopikolid hatóanyagú szerek felhasználását korlátozni szükséges. Ennek következtében az engedélyező 

hatóság a jelen határozat rendelkező részében előírtak szerint az Infinito gombaölő permetezőszer 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében módosította a felhasználásra vonatkozó előírásokat és 

az élelmezés-egészségügyi várakozási időt. 

 

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a növényvédő szerek forgalomba 

hozataláról, valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban: EK Rendelet) rendelkezik. 

 

Az engedélyező hatóság az EK Rendelet 44. cikkelye alapján, illetve a növényvédő szerek forgalomba 

hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) egyes, 

az eljárásokra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az 1107/2011/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében 

történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten alapul. 

 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) 

bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta. 

 

  

http://anyk.nebih.gov.hu/
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A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-

(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított. 

 

 

Budapest, 2020. november 25. 

 

         

 

Jordán László 

     igazgató 

 

  

 

P.H. 

 

(540/2020.) 

Kapja: 

1. ügyfél hazai képviselete 

2. irattár 
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