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TÁRGY:  TRATON  33  SX  gyomirtó  permetezőszer 
forgalomba  hozatalának  engedélyezése 
TRIMMER  MAX  gyomirtó  permetezőszer 
néven

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ, mint  engedélyező  hatóság  a  DuPont 
Magyarország Kft. (Budaörs) ügyfélnek a  Traton 33 SX gyomirtó permetezőszer, „Trimmer 
Max gyomirtó permetezőszer” néven is történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével 
kapcsolatban meghozta az alábbi 

HATÁROZAT-ot:

Az  engedélyező  hatóság  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  ügyfél  „Trimmer  Max gyomirtó 
permetezőszer” néven is forgalomba hozza a 02.5/1825/1/2007 MGSZHK számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező Traton 33 SX gyomirtó permetezőszert.

Minden  egyéb  tekintetben  a  Traton  33  SX gyomirtó  permetezőszer 02.5/1825/1/2007 
MGSZHK számú engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek. 
Az ügyfél a továbbiakban köteles a Traton 33 SX gyomirtó permetezőszer engedélyokiratában 
a  későbbiekben  történő  változásokat  a  Trimmer Max gyomirtó  permetezőszer címkéin  is 
haladéktalanul átvezetni.

Előírások a címkézésre és a termékcímkére vonatkozóan:

Az ügyfél köteles a  Trimmer Max gyomirtó permetezőszer elkészült, forgalomba került 
címkéjét 2008. augusztus 31-ig az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani.
A Trimmer Max gyomirtó permetezőszer címkeszövegének meg kell egyeznie a Traton 
33 SX gyomirtó permetezőszer jóváhagyott címkeszövegével. 

Az  engedélyezési  eljárás  díja  100.000  Ft,  amelyet  az  ügyfél  az  engedélyező  hatóság  által 
kibocsátott számla alapján köteles megfizetni.

Az  eljárási  díj  a  fenti  számlán  megjelölt  időpontig  történő  meg  nem  fizetése  esetén  az 
engedélyező hatóság az eljárási díj hiányáról jegyzőkönyvet  készít, a jegyzőkönyv alapján  a 
mindenkori  jegybanki  alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű  kamattal növelt  összegű 
igazgatási szolgáltatási díjat, és a felhívás költségét az illetékes állami adóhatóság írja elő

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Főosztály vezetőjéhez 
címzett, de az elsőfokú engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett fellebbezésnek van helye, 
melyet  a  fellebbezéssel  érintett,  vagy  a  fellebbezésben  vitatott  összeg  minden  megkezdett 
10.000.-  forintja  után  400.-  forint,  de  legalább  5.000.-  Ft,  legfeljebb  500.000.-  forint 
illetékbélyeggel kell ellátni.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.



.

INDOKOLÁS

Az ügyfél  2008.  március  31..  napján  kelt  kérelmében  kérte,  hogy az  érvényes  engedéllyel 
rendelkező Traton 33 SX gyomirtó permetezőszert „Trimmer Max gyomirtó permetezőszer” 
néven is forgalmazhassa. 
Az engedélyező hatóság az ügyfél  kérelmében foglaltak teljesítésének jogszabályi akadályát 
nem látta, és a rendelkező részben előírtak szerint határozott. 

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja valamint 
a 2. számú melléklet A részének II/11. pontja alapján történt.

Ezek alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  
évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-a, valamint a növényvédelemről szóló 2000.  
évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott 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.)  7. §, valamint a 15-17. §-ai alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyező  hatóság jelen határozatát  a  Nvt.  11.  §  (1) bekezdése,  illetve  a  R.  3.  §  (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hozta.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról a 
Ket. 98-99. §-a, továbbá a 101. § (1) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 11.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
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