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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv, engedélyező hatóság a FMC-Agro Hungary Kft. (1027 Budapest, Ganz u. 16. 2.em.), 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 az Aurora 40 WG (400 g/kg karfentrazon-etil) gyomirtó 

szer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását Magyarország teljes területén 

napraforgó kultúrában, állományszárításra földi permetezéses kijuttatással 

 

2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 30-ig 

 

engedélyezi.  

 

Az ügyfél és a felhasználók saját felelősségére: 

 

• Az Aurora 40 WG gyomirtó szer felhasználható étkezési és takarmányozási célra termesztett 

napraforgó kultúrában, betakarítás előtti állományszárításra, 225-300 g/ha dózisban földi géppel (hidas 

traktorral) kijuttatva 300-400 l/ha permetlével. A kezeléseket a napraforgó betakarítása előtt 3 héttel, a 

kaszatok 20-30 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. 

 

A gyomirtó szer hatékonyságáról a kérelmező köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat 

kitöltésével (Szükséghelyzeti adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási adatokhoz) adatokat 

szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági adatok legalább 

10 tábláról).  

 

Napraforgóban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása 21 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.  

 

Jelen 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 
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https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902378/Herbicid+hat%C3%A9konys%C3%A1gi+%C3%A9s+szelektivit%C3%A1si+adatok_sz%C3%BCks%C3%A9ghelyzeti+adatbek%C3%A9r%C5%91.xlsx/503ccbb7-8771-3e5e-a450-9d256a22b93e?t=1643286770828


 

 

 

elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK 

nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.  

 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2022. június 9. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

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

