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TÁRGY: Kapazin gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban:  engedélyező  hatóság)  az  Arysta  LifeScience  Magyarország  Kft.  (1023 
Budapest,  Bécsi út  3-5.)  által  képviselt Arysta LifeScience S.A.S. (Route d’Artix,  BP80, 
64150 Nogueres, Franciaország) ügyfélnek a Kapazin gyomirtó permetezőszer forgalomba 
hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása  tárgyában  indult  hatósági  eljárásban 
meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a Kapazin gyomirtó permetezőszer 02.5/12062/2/2010. MGSZHK 
számú forgalomba hozatali  és felhasználási  engedélyét-  egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett- az alábbiak szerint 

módosítja:

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 

A növényvédő szer 5 literes és 20 literes kiszerelésű a már forgalomban lévő tételei 2011. 
június 1-e után a következő kiegészítő címkével forgalomazhatók: 

Kapazin 04.2/3387-2/2011. MGSZH:

Védőtávolságok (m):
Földi Hidastraktor Légi

Felszíni vizektől 5 25 50
Nem mezőgazdasági területeken lévő nem 
cél növényektől

5 25 50

Más mezőgazdasági kultúráktól 10 50 100

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap): 

Kultúra Dózis Évi (nap)
Kukorica 2 - 5l/ha 14

Napraforgó 2 l/ha
5 l/ha

10
14

A 02.5/12062-2/2010. MGSZHK számú határozatban szereplő további forgalomban lévő 
kiszereléseket kiegészítő címkével nem kell ellátni, mivel a kis egységű kiszereléseken a fenti 
kultúrák nem szerepelnek.

Az új gyártási tételek csak a 02.5/12062-2/2010. MGSZHK számú határozat alapján 



04.2/3387-2/2011. MGSZH

elkészített és jóváhagyott termékcímkével kerülhetnek forgalomba. 

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-nál  a  felülvizsgálni  kért  határozat  közlésétől 
számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. május 31.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár. (101/2011.)
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