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TÁRGY: MATCH 050 EC rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban:  engedélyező  hatóság),  a  Syngenta  Kft.  (1123  Budapest,  Alkotás  u.  41.)  által 
képviselt Syngenta Crop Protection A. G. (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél Match 50 EC rovarölő 
permetezőszer nevű  terméke  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása 
tárgyában hivatalból indított eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az  engedélyező  hatóság  a  lufenuron  hatóanyagot  tartalmazó  Match  50  EC  rovarölő 
permetezőszer (a  továbbiakban:  szer)  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének 
megadásáról szóló FVM  11.981/2002. számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett – 2010. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a.

A  szer  kizárólag  zárttéri  (üvegház,  fóliasátor)  felhasználásra  engedélyezett. Az 
engedélyokirat  4.  és 5.  pontjának,  továbbá  a  Mellékletek fejezetének  ettől  eltérő  előírásai 
törlésre kerülnek.

Az ügyfél a szert 2010. június 30. után csak a jelen határozat módosításaival összhangban 
álló elfogadott címketerv szerint elkészített címkével hozhatja forgalomba. 

Az  értékesítési  láncban  meglévő  készletek  forgalmazására  és  a  felhasználásra  az 
engedélyező hatóság türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:

A nagy- és kiskereskedők 2010. június 30-át követően a meglévő raktárkészleteiket 2010. 
december 31-ig értékesíthetik az alábbi szöveget tartalmazó címkével, vagy kiegészítő címkével 
ellátva:

„Az MgSzHK engedélyező hatóságának 02.5/10123-1/2010. számú határozata szerint a Match 
50 EC rovarölő  permetezőszer 2010.  június  30-án  már  meglévő  raktárkészleteit  a  nagy-  és 
kiskereskedők  2010.  december  31-ig  értékesíthetik.  A szer  2011.  december  31-ig  a  korábbi 
okirat  előírásai  szerint,  2012.  január  1-jétől  kizárólag  zárttérben  (üvegház,  fóliasátor) 
használható.”



Az ügyfél köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a türelmi időre vonatkozó 
feltételeket  átcímkézéssel,  illetve  öntapadó kivitelű  kiegészítő  címkével  feltüntetni  legkésőbb 
2010.  június  30-ig,  valamint  ezzel  egyidejűleg  az  elkészült,  forgalomba  került  címkét,  ill. 
kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani.

A kereskedelmi raktárakban 2010. december 31-ét követően megmaradt készletek csak a jelen 
határozat  rendelkezéseit  tartalmazó  előírásoknak  megfelelően  átcímkézve  – az  elfogadott 
címketerv szerint elkészített címkével – hozhatók forgalomba.

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

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!
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