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TÁRGY: Buvicid K 370 SC gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), a BÉVÉEM Növényvédőszergyártó és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, 
Illatos út 19-23.) ügyfél kérelmére a Buvicid K 370 SC gombaölő 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 Buvicid K 370 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1207/2/2007. MgSzHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1. A növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa:

BVN Növényvédő Kft.
1097 Budapest, Illatos út 19-23.

A hatóanyag gyártója:

Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer-Sheva 84100, Izrael

II. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

12. Az engedély érvényessége: 2016. július 31.

III. Az engedélyokirat 15. ponttal egészül ki:

15. A készítmény kiszerelése, csomagolása:

15.1. A kiszerelés térfogata (liter): 5 20
15.2. A csomagolószer anyaga: PE PE

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott  tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell 
nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatal  (a továbbiakban: MgSzH) elleni kereset 
indításával.
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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.”

Budapest, 2011. július 22.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél.
2. Irattár. (134/2011.)
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