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TÁRGY: Spectrum gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatalának 
engedélyezése Radar gyomirtó 
permetezőszer néven

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság) a BASF Hungaria Kft.  (1132 Budapest, Váci út 30.) által 
képviselt BASF S.  E. (67056  Ludwigshafen,  Németország)  ügyfélnek  a  Spectrum gyomirtó 
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 hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél Radar gyomirtó permetezőszer néven 
is forgalomba hozza, a 873/2005. NTKSz számú forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel 
rendelkező Spectrum gyomirtó permetezőszert.

Minden  tekintetben  a  Spectrum  gyomirtó  permetezőszer 873/2005.  NTKSz  számú 
engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek.

Az engedély tulajdonos köteles  a  Spectrum gyomirtó permetezőszer csomagolóeszközén,  jól 
látható  módon  feltüntetni  a  Radar  gyomirtó  permetezőszer  (referencia  termék)  nevét  és 
engedélyének számát az azonosító adatok között.

A  növényvédő  szer  csak  a  jóváhagyott  címkeszöveg  alapján  elkészített  címkével  kerülhet 
forgalomba,  amely  a  rendelkező  részben  foglaltak  kivételével  meg  kell,  hogy  egyezzen  a 
Spectrum gyomirtó permetezőszer elfogadott címkéjével.

Az  ügyfél  továbbá  köteles  a  Spectrum  gyomirtó  permetezőszer engedélyokiratában,  a 
későbbiekben  történő  változásokat  a  Radar  gyomirtó  permetezőszer címkéin  is  azonnali 
hatállyal átvezetni.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

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.



INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”
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