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TÁRGY: Eminent 125 SL gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dr. Selmeczi József (8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.) 
által képviselt Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország) ügyfél Eminent 125 SL 
gombaölő  permetezőszer nevű  terméke  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének 
módosítása tárgyában indított eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T :

Az engedélyező hatóság az Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer FVM 47.229/2004. számú 
határozattal  kiadott  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyét  -  egyéb  rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul, 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra Károsító

A 
kezelések 
maximális 

száma

A kezelések 
közötti min. 
időtartam 

Dózis
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Az utolsó 
kezelés 

fenostádiuma

kalászosok 
(búza, árpa, 
tritikálé, rozs, 
zab)

kalászfuzáriózis, 
lisztharmat, 
rozsdabetegségek, 
szeptóriás 
betegségek, 
pirenofórás 
betegség

2 14 0,8-1,0 250-400 virágzás

cukorrépa cerkospóra, 
lisztharmat 

2 14 0,8 400-600 50 %-os 
gyökérnagyság

Előírt növényvédelmi technológia: 

az alábbi mondatot töröljük: 
„A készítmény ugyanazon a területen 3 évenként legfeljebb egy alkalommal használható.”

Kalászos kultúrákban a kezelést – a fertőzési veszélytől függően – két alkalommal lehet elvégezni, 
először szárbainduláskor, majd a kalászhányás végén - virágzás kezdetén. Utóbbi kezelés egyben a 
kalászfuzáriózis ellen is védelmet nyújt. 

Cukorrépában a védekezést  a betegségek első tüneteinek megjelenésekor  kell  megkezdeni,  és  a 
fertőzési veszélytől függően megismételni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
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II. Az engedélyokirat 5. pontja alatt az alábbi mondatokat töröljük:

„Gyakorlatilag nem mérgező.”
„Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.”

A  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  gyártott  tételek  csomagolóeszközén  a  határozatnak 
megfelelő módosítást a címkén, vagy kiegészítő címkén fel kell tüntetni. Az elkészült címkét, ill. 
kiegészítő címkét nyomtatott és elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából 
be kell nyújtani.

Az engedély módosítási  eljárás  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  (továbbiakban  MgSzH)  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

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. október 28.
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nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél 
2. Irattár (203/2011.) 
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