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ELŐADÓ: Lázár Nelli 

ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/12126-2/2010. 

OLDALAK SZÁMA: 2 

MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Roundup GC gyomirtó 

permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének módosítása 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság) a Monsanto Hungária Kft. (1238 Budapest, Majori út) 

által képviselt Monsanto Europe S.A. (Avenue de Tervuren 270- 272. B 1150 Brussels) 

ügyfélnek a Roundup GC gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

  

HATÁROZATOT: 

 

Az engedélyező hatóság a Roundup GC gyomirtó permetezőszer 02.5/10490-1/2010. 

MGSZHK számú határozattal megadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét- 

egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett- az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

6, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

 A kiszerelés térfogata/tömege: 140 ml, 280 ml, 540 ml, 1000 ml 

Csomagolószer anyaga: HDPE 

 

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:  

 

A növényvédő szer raktár készletei, valamint a már forgalomban lévő tételek 2011. június 30-

ig hozhatók forgalomba, a korábban elfogadott címkével. 

2011. július 1. után csak a 02.5/10489-1/2010. MGSZHK határozat mellékletében kiadott 

engedélyokirat alapján elkészített, jóváhagyott címkeszövegnek megfelelő címkével 

kerülhetnek forgalomba. 

 

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet 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 Központ (továbbiakban MgSzH 

Központ) elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH Központnál a felülvizsgálni kért határozat 

közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell 

postára adni. 
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INDOKOLÁS 

 

Az ügyfél 2010. november 26-án benyújtott kérelmében a forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyokirat felülcímkézésére vonatkozó előírásokat illetve a kiszerelési 

adatokat kívánta módosítani. 

 

A Növényvédő szerek engedélyezéséről a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 

jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: 

R.) rendelkezik.  

 

Az engedélyezési eljárási díj a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 

165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. részének 11.1. pontja alapján lett 

megállapítva.  

 

Az engedélyező hatóság határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-72. §- ának megfelelően 

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 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 

működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésére, 10. § c) pontjára 

és 13. § (1) bekezdésére alapítva állapította meg. 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Éltv. 39. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel a 

Ket. 109. § (1) bekezdése biztosítja. 

 

 

 

Budapest, 2010. december 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 

 

Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete. 

2. Irattár.         

 

(324/2010.) 


