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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: 

engedélyező hatóság), a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Növény- 

és Talajvédelmi Osztálya (2890 Tata , Új út 17.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az 

alábbi 

 

HATÁROZATOT  

 

Az engedélyező hatóság a Dipel DF ( 540 g/kg Bacillus thuringiensis v. Kurstaki) rovarölő permetezőszer 

felhasználását fenti kérelmező részére Tata, Tárkány, Almásfüzítő, Ászár, Bábolna, Bokod, Csém, Csép, Ete, 

Kisigmánd, Komárom , Mocsa helységek belterületi közterületein 

 

2017. június 12-től augusztus 30-ig 

 

engedélyezi.  

 

 

A Dipel DF rovarölő permetezőszer 04.2/2118-1/2013. NÉBIH számú engedélyokiratában foglaltaktól 

eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel a fenti belterületi közterületeken dísz- és 

gyümölcsfákon károsító amerikai fehér medvelepke ellen. 

 

A kérelmező saját felelősségére: 

 

 a Dipel DF felhasználható belterületi közterületi díszfákon, gyümölcsfákon károsító amerikai fehér 

medvelepke (Hyphantria cunea) ellen előrejelzés és növényvizsgálat alapján 1,5 kg/ha dózisban 800-

1500 l/ha permetlével.  

 

 

Közterületen előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) 2 nap, a 

megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja 

meg. . 

 

 

A készítményeket belterületi közterületen csak I. forgalmi kategóriájú készítmény vásárlására és 

felhasználására jogosult szakember irányítása mellett lehet kijuttatni. A kezelt területekről az érintett 

lakosságot hirdetésben kell előzetesen tájékoztatni!  

 

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt 

munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

Jelen hatósági eljárás illetékmentes. 

 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) 

az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell 

benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.  
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Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2017. május 26. 

 

 

dr. Oravecz Márton 

elnök 
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