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Ügyintéző: Lázár Nelli 
Határozatszám: 04.2/2922-1/2014. 
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet:  Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 

TÁRGY: Roundup Express 6H gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Monsanto Hungária Kft. (1238 Budapest, Túri István út 1.) 
által képviselt Monsanto Europe S.A. (Avenue de Tervuren 270-272, B 1150 Brussels, Belgium) 
ügyfélnek a Roundup Express 6H gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Roundup Express 6H forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének a megadásáról rendelkező 02.5/11125-2/2010. MgSzHK számú határozatot - egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  
 

I. Az engedélyokirat 1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

1.2. Növényvédő szer neve: Glialka Express 6H 
 
 
II.Az engedélyokirat 1.5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Monsanto Hungária Kft. 

  1238 Budapest 
  Túri István út 1. 
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III.Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
A készítmény felhasználási köre bővült, közterületen is felhasználható lesz. 
 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító Kezelések 
max. száma 

 
 

Kezelések 
közötti 

min. idő 
(nap) 

Kezelés ideje 

A 
kezeléshez 
szükséges 

szer 
 

Házi kerti 
felhasználásra: 
3 évesnél idősebb 
gyümölcsösben, szőlőben 
virágágyás telepítése 
előtt, 
gyep vetése előtt 
Nem művelt területeken: 
gyalog út, járda, udvar, 
terasz 

magról kelő és 
évelő egy és 

kétszikű 
gyomnövények 

2 

 
 
 
 

60 
gyomnövények 

intenzív 
növekedésekor 

3,3 l/100 m2 

 
(1l ~30 m2- 
re elegendő) 

Erdészet (két évesnél 
idősebb luc-, erdei-, 
duglászfenyő) totális gyom és 

cserjeirtás 
1 

 
 

        - 
2 évesnél 
idősebb 

telepítésekben 

 
Közterületek (kivéve 
játszóterek) 

magról kelő és 
évelő egy és 

kétszikű 
gyomnövények 

2 

 
 

60 
gyomnövények 

intenzív 
növekedésekor 

 
Hatásmód: 
A Glialka Express 6H a növények levelén át felszívódva hat, talajon keresztül nincs hatása. 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
A pumpás permetező palackban kiszerelt készítmény házi kertekben ágyások telepítése, gyep vetése 
előtt, 3 évesnél idősebb gyümölcsösben és szőlő telepítésekben, valamint 2 évesnél idősebb luc-, 
erdei- és duglaszfenyő ültetvényekben alkalmazható azok nyugalmi állapotában. 
A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény leveleire, hajtásaira, a fiatal 
ágakra ne kerüljön, mert azokat károsíthatja.   
Nem művelt területek, utak, járdák, lakott környezetek, valamint, ahol ezt helyi rendelet nem tiltja 
temetők gyommentesítésére alkalmazható. 
 
Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető. Játszóterek 
területén a kezelés nem megengedett. A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi 
képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A 
közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos 
módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások 
betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! 
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Bölcsődék, óvodák és iskolák területén a kezelés nem megengedett. 
 
A készítményt a magról kelő gyomnövények tömeges kelésekor, azok 2-4 leveles állapotában 
célszerű kijuttatni. Évelők esetében az intenzív növekedési (virágbimbós) szakaszban kell a 
kezeléseket elvégezni, úgy, hogy a permetezőpalack szórófejét a kiirtandó gyomnövényekre 
irányítva, 30-50 centiméter távolságból kell a növényeket lepermetezni. A jó gyomirtó hatás 
érdekében fontos, hogy a növények minden oldalról egyenletesen borítva legyenek a permetlével. A 
kezelt növények érzékenységük és az időjárási körülmények függvényében 1-3 hét alatt pusztulnak 
el. 
 
Egy évben maximum kétszer alkalmazható ugyanazon a területen, és a kezelések között 
legalább 60 nap teljen el. 
   
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 
 
 
IV. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
6. Kiszerelés, csomagolás: 
 
HDPE permetezőfejjel:  0,5 liter; 1 liter; 2 liter 
HDPE pumpás szórófejes palack, újratölthető: 2 liter; 2,5 liter; 3 liter; 5 liter   
HDPE utántöltő: 2 liter; 2,5 liter; 5 liter  
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 80.000 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. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. október 28. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

 
 

      Jordán László 
          igazgató 

 
P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár          

 
(163/2014.) 

 


