
 
 
 
 
 
 

ÜGYINTÉZ Ő: Szabó Yvonne 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/6560-1/2012 
OLDALAK SZÁMA: 3 oldal 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Neo-Stop burgonya-csírázásgátló 
porozószer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a Kwizda Agro Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület, 2. 
emelet BSR Center) által képviselt Agriphar S. A. (Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium) 
ügyfélnek a Neo-Stop burgonya-csírázásgátló porozószer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T :  

Az engedélyező hatóság a Neo-Stop burgonya-csírázásgátló porozószer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 24313/1997. FVM 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 növényvédelmi hatású termék tulajdonosi és gyártói adatai 

II. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Az engedély érvényessége: 2015. december 31. 

engedély tulajdonosa: Agriphar S. A. 
Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium 

engedély tulajdonos hazai képviselője: Kwizda Agro Hungary Kft. 
1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület, 2. emelet 
BSR Center 

készítmény gyártója: Agriphar S. A. 
Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium 

hatóanyag gyártója: Agriphar S. A. 
Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium 
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III. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés tömege (kg): 25 
A csomagolószer anyaga: papír (zsák) 

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 eljárás díja 50.000.- Ft (azaz ötvenezer forint), 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 Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) elleni kereset 
indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc 
napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

INDOKOLÁS  

Az ügyfél 2011. június 9. napján kelt kérelmében a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélye érvényességének meghosszabbítását kérte. 

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 
szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott.  

Az engedély érvényességi idejéről az R. 5. § (11) bekezdése alapján rendelkezett az engedélyező hatóság. 

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A részének II.11.1. pontja alapján történt. 

A határozatot az engedélyező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-72. §-a alapján hozta.  

Az engedélyező hatóság hatáskörét és illetékességét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1) bekezdés c.) pontjára, a R. 3. §-ára, valamint a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésére, 
5. § (1) bekezdés c) pontjára, 8. § (1) bekezdésére és 33. § (1) bekezdésére alapítva állapította meg. 
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A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Éltv. 39. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel a Ket. 109. § (1) 
bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2012. november 28. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár   

(308/2012) 


