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TÁRGY: Zeagran 340 SE gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 
3.)  ügyfél  kérelmére  a  Zeagran  340  SE  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az  engedélyező  hatóság  a  terbutilazin  hatóanyagot  tartalmazó  Zeagran  340  SE  gyomirtó 
permetezőszer (a  továbbiakban:  szer)  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének 
megadásáról  szóló  02.5/111/1/2009.  MGSZHK  számú  határozatot  –  egyéb  rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 

m ó d o s í t j a

      Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

12.  Az  engedély  érvényessége:  2011.  december  31.,  illetve  a  szer  hatóanyagainak 
felülvizsgálata során a közösségi rendelkezésekben megállapításra kerülő határidő. 

Amennyiben  a  hatóanyag  közösségi  felülvizsgálata  során  az  előbbiekben  meghatározott 
érvényességi időig nem születik döntés, akkor a szer forgalmazására és a felhasználásra az alábbi 
határidők vonatkoznak: 

A  nagy-  és  kiskereskedők  raktárkészleteiket  2012.  június  30-ig  értékesíthetik.  A  szer 
felhasználása 2012. december 31-ig engedélyezett.

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 
tájékoztatni.

Az engedély módosítás eljárási díja 50.000.- 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  Bíróságtól  a 
határozatot  hozó  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ  (a  továbbiakban:  MgSzH 
Központ) 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. 

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Kelt: Budapest, 2010. október 29.

                   Jordán László                igazgató  
                                                               P.H.
Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár.
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