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TÁRGY: Pomuran gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
Pomuran Réz gombaölő permetezőszer 
névre

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a  Dr. Imrei Zoltán  (1122 Budapest, Székács u. 15.) által 
képviselt Spiess-Urania  Chemicals  GmbH   (Frankenstraße  18  b,  20097  Hamburg, 
Németország) ügyfélnek a Funguran OH 50 WP gombaölő  permetezőszer új néven történő 
forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével kapcsolatban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t :

Az engedélyező  hatóság  a  Pomuran  gombaölő  permetezőszer MgSzHK  04.2/3000-2/2011 
számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében a növényvédő szer 
nevét

Pomuran Réz névre módosítja.

Az engedélyokirat kiegészül az alábbiakkal:

 2. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg
a csomagolószer anyaga: műanyag zacskó, ill. papírdoboz / papírzsák

Az engedély egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

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

Az engedélymódosítás eljárásának 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 elleni kereset indításával. 
A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként 
kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. november 10.
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