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TÁRGY: Electis 75 WG gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Dr. Selmeczi József által képviselt Gowan Comercio 
Internacional (Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal, Madeira, Portugália) ügyfélnek az 
Electis 75 WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező  hatóság  az  Electis  75  WG gombaölő  permetezőszer FVM 36189/2001 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel módosítja: 

I. Az engedélyokirat 1.  pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A hatóanyagok gyártója: 

zoxamid: Gowan Comercio Internacional (Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal, 
Madeira, Portugália)

mankoceb: Dow AgroSciences  
9330 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268

A növényvédő szer gyártója: Gowan Comercio Internacional (Avenida do Infante 50, 
9004-521 Funchal, Madeira, Portugália) 

Az engedély tulajdonosa: Gowan Comercio Internacional (Avenida do Infante 50, 
9004-521 Funchal, Madeira, Portugália) 

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: 

Dr. Selmeczi József , 8900 Zalaegerszeg, Baross u. 69.
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II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.  Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:

Xi

irritatív

N

környezeti veszély

b) A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5 000 mg/kg

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

d) Méhekre való veszélyesség: méhekre nem jelölésköteles

e)  A  veszélyes  anyagok  veszélyeire/kockázataira  utaló  R -,  és   biztonságos  használatára 
vonatkozó S mondatok:

R-mondatok:
 R 37  Izgatja a légutakat
 R 43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
 R 51/53  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat

S-mondatok:
  S2   Gyermekek kezébe nem kerülhet
 S 24  A bőrrel való érintkezés kerülendő
 S 37  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
SPe 3 A  vízi  szervezetek  védelme  érdekében  a  felszíni  vizektől  50 m  távolságban 

tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  az  „Élelmezés-egészségügyi  várakozási  idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul.

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  „Megengedett  hatóanyag  maradék”  része  hatályát  
vesztette.
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III. Az engedélyokirat az alábbi, 11.  ponttal egészül ki:

11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 5.4 kg, 10 kg
a csomagolóeszköz anyaga: doboz (5.4 kg), műanyag zsák (10 kg)

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket 
átcímkézéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2010. szeptember 30-ig, ezzel 
egyidejűleg  az  elkészült,  forgalomba  került  címkét,  ill.  kiegészítő  címkét  az  engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. 

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

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  (továbbiakban  MgSzH 
Központ) elleni kereset indításával.
A  keresetlevelet  (3  példányban)  az  MgSzH  Központnál  a  felülvizsgálni  kért  határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni.

INDOKOLÁS

Az engedélyokirat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. április 21.

Tóthné Lippai Edit
         igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél
2. Irattár

(84/2010.)
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