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TÁRGY: Sherpa 100 EC rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), az SBM Development (160, route de la Valentine – BP 
90120 – 13371 MARSEILLE CEDEX 11, Franciaország) ügyfélnek a Sherpa 100 EC rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 
HATÁROZAT-ot: 

 
 
 
 
Az engedélyező hatóság a Sherpa 100 EC rovarölő permetezőszer 04.2/162-2/2011. MgSzH. 
számú határozatban kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét (a továbbiakban: 
engedély) - az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
 
Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
 
6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

Tároló edény anyaga Kiszerelés térfogata 
 

Légmentesen záródó fém edény 200 l 

PEHD  vagy COEX 5 l 

COEX PA 1 l 

COEX 
PEHD/EV OH 

0,25 l 

COEX 
PEHD/EV OH 

0,20 l 

COEX PA PE 50 ml* 

PET EVOH PE  
10 ml* (ampulla) 

 

*a kiszerelések felhasználás szerinti címkézési előírásai: az 50 ml-es és a 10 ml-es 
kiszereléseken kizárólag a burgonya, sárgarépa, saláta, borsó, bab kultúrákra vonatkozó 
előírásokat szükséges feltűntetni. 
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Az eljárás díja 25 000.-Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként kell postára adni. 
 

 
 

INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
 
Budapest, 2013. május 28.              

                                                                                              Dr. Oravecz Márton 
                       elnök 
                   nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 

                                                                                                Jordán László 
 igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 
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