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

továbbiakban: engedélyező hatóság) a BVN Növényvédő Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) 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 Vegesol R (240 g/l rézhidroxid + 200 g/l napraforgó olaj) 

gombaölő szer, a hatályos engedélyokirattól eltérő, szükséghelyzeti felhasználását Magyarország területén 

ökológiai rendszerben termesztett kalászos, napraforgó és őszi káposztarepce kultúrákban fellépő gombás 

betegségek ellen földi permetezéssel kijuttatva  

 

2022. június 3-tól 2022. szeptember 30-ig 

 

engedélyezi.  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Vegesol R (240 g/l rézhidroxid + 200 g/l napraforgó olaj) 

gombaölő szer, a hatályos engedélyokirattól eltérő, szükséghelyzeti felhasználását Magyarország területén 

konvencionális termesztésű cukorrépa, édeskömény, hibridkukorica és szója kultúrákban 

 

elutasítja .  

 

A kérelmező felhasználói körének a saját felelősségére: 

 

• A Vegesol R gombaölő szer felhasználható ökológiai termesztésű kalászos, napraforgó és őszi 

káposztarepce kultúrákban fellépő gombás betegségek ellen 3 l/ha dózisban, 300-600 l/ha permetlé 

mennyiséggel földi permetezéssel kijuttatva.  

A fitotoxikus hatás elkerülése érdekében a kezelések előtt próbapermetezés elvégzése javasolt. 

 

Ökológiai rendszerben termesztett kalászosokban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő 35 nap.  

 

Ökológiai rendszerben termesztett napraforgóban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő 21 nap.  

 

Ökológiai rendszerben termesztett őszi káposztarepcében előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-

egészségügyi várakozási idő 21 nap.  

 

A kérelmező BVN Növényvédő Kft. köteles saját költségére megyénként egy-egy kezelt területről származó 

hatósági termésminta réz hatóanyagra vonatkozó szermaradék vizsgálatát az élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő lejáratát követően hatósági laboratóriumban bevizsgáltatni.  

 

A szermaradék vizsgálati eredmények ismeretében a korlátozás alá vont megyei területekről származó termés 

forgalomba hozataláról, illetve felhasználásáról a területileg illetékes kormányhivatal hoz határozatot. A 

területileg illetékes kormányhivatal a kezelt területről származó termésre szállítási, forgalomba hozatali, 

felhasználási tilalmat rendel el. 

 

 

 

 

Ikt. sz.: 6300/1549-2/2022 
Tárgy: Vegesol R gombaölő szer 
szükséghelyzeti engedélye ökológiai 
termesztésű kultúrákban 
(BVN Növényvédő Kft.) 
Ügyintéző: Kisfaludy Dóra Tícia 
Oldalak száma: 3 
 



 

 

 

A készítmény szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi 

óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

Jelen hatósági eljárás díja 1.050.000 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 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 3. 

 

 

 

   Jordán László 

       igazgató             
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