
Tisztelt felhasz áló! 

 

 

Felhívjuk a figyel ét, hogy az itt közölt, Mospilan 20 SG készít é yre kiadott 
szükséghelyzeti e gedélyek a Gazelle 20 SG készít é yre is vo atkoz ak! 

A kiadott határozatok a  az alá i rész vo atkozik a szár aztatott e gedéllyel re delkaző 
készít é yekre 

Jele  határozat alapjá  a szükséghelyzeti felhasz álás a fe ti készít é yre, i t refere ia 
ter ékre hivatkozó, azo os összetételű, szár aztatott kló  e gedéllyel re delkező 
ter ékekre is vo atkoztatható.  

 

 

 

 



Nemzeti Élel iszerlá - izto sági Hivatal 
Növé y-, Talaj- és Agrárkör yezet-védel i Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint 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 a Mospilan 20 SG (200 g/kg acetamiprid) rovarölő szer 
04.2/2883/1/2011. MgSZH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását 
Magyarország teljes területén őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, illetve zab kultúrában vírusvektor kártevő 
rovarok ellen földi permetezéses kijuttatással  
 

2021. március 1-t l 2021. június 28-ig 

 

engedélyezi.  
 

Az ügyfél termel i körének a saját felel sségére: 
 

 Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer felhasználható őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, illetve zab 

kultúrában 1 alkalommal vírusvektor kártevő rovarok ellen 0,15-0,2 kg/ha dózisban 250-400 l/ha 

permetlével kijuttatva. 
 

szi búzában, szi- és tavaszi árpában, illetve zabban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-

egészségügyi várakozási idő 28 nap.  

 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményre, mint referencia termékre 
hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható. 
 

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 450.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 
 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  
 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a 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. 
 

Ikt. sz.: 6300/313-2/2021 

Tárgy: Mospilan 20 SG rovarölő szer 

szükséghelyzeti e gedélye őszi búza, őszi- és 
tavaszi árpa, illetve zab kultúrába  

(Sumi Agro Hungary Kft.) 

Ügyi téző: Husz Be degúz Károly 

Oldalak szá a: 2 

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


 

 

 

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, 2021. február 9. 

 

 

                                                                

  Jordán László 

  igazgató  

  

 

 



Ne zeti Élel iszerlá - izto sági Hivatal 
Növé y-, Talaj- és Agrárkör yezet-védel i Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint 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 a Mospilan 20 SG (200 g/kg acetamiprid) rovarölő szer 
04.2/2883/1/2011. MgSZH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását 
Magyarország teljes területén kukorica, csemegekukorica és napraforgó kultúrában különböző fiatalkori 
állati kártevők ellen földi permetezéses kijuttatással  
 

2021. április 1-től 2021. július 29-ig 

 

engedélyezi.  
 

Az ügyfél termelői körének a saját felelősségére: 
 

 Mospilan 20 SG felhasználható kukorica, csemegekukorica és napraforgó kultúrában maximum 1 
alkalommal fiatalkori állati kártevők (barkók, mocskos pajor és egyéb fiatalkori kártevők) ellen 0,2-

0,25 kg/ha dózisban, a kultúrnövény 1-4 leveles állapotában (BBCH 11-14) 200-400 l/ha permetlé 
mennyiséggel kijuttatva. 

 

Kukoricában, csemegekukoricában és napraforgóban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-

egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. 

 

 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményre, mint referencia termékre 
hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható. 
 

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 300.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 
 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  
 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a 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 

Ikt. sz.: 6300/327-2/2021 

Tárgy: Mospilan 20 SG rovarölő szer 

szükséghelyzeti e gedélye kukorica, 

se egekukori a és apraforgó kultúrá a  

(Sumi Agro Hungary Kft.) 

Ügyi téző: Husz Be degúz Károly 

Oldalak szá a: 2 

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


 

 

 

(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, 2021. február 9. 

 

 

                                                                

  Jordán László 

  igazgató  

  

 

 



Ne zeti Élel iszerlá - izto sági Hivatal 
Növé y-, Talaj- és Agrárkör yezet-védel i Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint 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 a Mospilan 20 SG (200 g/kg acetamiprid) rovarölő szer 
04.2/2883/1/2011. MgSZH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását 
Magyarország teljes területén cukorrépa kultúrában fitofág kártevő rovarok ellen földi permetezéses 
kijuttatással  
 

2021. április 1-től 2021. július 29-ig 

 

engedélyezi.  
 

Az ügyfél termelői körének a saját felelősségére: 
 

 Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer felhasználható cukorrépa kultúrában 1 alkalommal fitofág 
kártevő rovarok ellen 0,2-0,25 kg/ha dózisban 200-400 l/ha permetlével kijuttatva. 

 

Cukorrépában előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 28 nap.  

 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményre, mint referencia termékre 
hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható. 
 

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 Törvényszéknek címezve a 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. 

Ikt. sz.: 6300/326-2/2021 

Tárgy: Mospilan 20 SG rovarölő szer 

szükséghelyzeti e gedélye ukorrépa 
kultúrá a  

(Sumi Agro Hungary Kft.) 

Ügyi téző: Husz Be degúz Károly 

Oldalak szá a: 2 

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


 

 

 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2021. február 9. 

 

 

                                                                

  Jordán László 

  igazgató  

  

 

 


