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Tárgy: Eminent 125 SL gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Szabóné Veres Rita
Oldalak száma: 3 oldal
Mellékletek: -

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), az AgChem Project Consulting Kft (1133 Budapest, Ipoly utca 5/E.)
által képviselt Isagro S.p.A., (Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milánó,
Olaszország) ügyfélnek az Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:
Az engedélyező hatóság az Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló 47229/2004 FVM számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul
hagyása mellett – az alábbiak szerint,
m ó d o s í t j a:
I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1. A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, ill. az engedély tulajdonosa:
Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország)
Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
AgChem Project Consulting Kft (1133 Budapest, Ipoly utca 5/E.)
II. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Érvényességi idő: 2024. május 31.
Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján
megfizetni.
A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)
kell benyújtani.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus
űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

6300/13708-2/2019. NÉBIH

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. május 22.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár
(247/2019.)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
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Előadó: Kővári Melinda
Határozatszám: 04.2/3084-1/2014
1/2014.
Oldalak száma: 2 oldal
Melléklet: -
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Tárgy: Eminent 125 SL gombaölő
permetezőszer
szer forgalomba hozatali
és felhasználási engedélyének
módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
biztonsági Hivatal, mint elsőfokú
fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
élelmiszerlánc
szerv (a
továbbiakban: engedélyezőő hatóság), a Dr. Selmeczi József (8900,
8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.)
által képviselt Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország) ügyfélnek az
a Eminent
125 SL gombaölő permetezőszer
őszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:
Az engedélyező hatóság az Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 47229/2004. FVM számú határozatot – egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:
m ó d o s í t j a:
I. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
9. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai
kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két
évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő:
id 3 év
II. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Érvényességi idő:: 2019. május 31.
III. Az engedélyokirat az alábbi 11.
1 ponttal egészül ki:
11. Kiszerelés, csomagolás:
11.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 l
11.2. A csomagolószer anyaga:
PET
Az engedély módosítási eljárás 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
kérh
a Fővárosi
ővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
biztonsági Hivatal elleni
kereset indításával.

04.2/3084-1/2014. NÉBIH

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, 2014. május 8.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
(203/2014.)
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Előadó: dr. Kelemen Mária
Engedélyszám: 04.2/3867-2/2011
Oldalak Száma: 3
Melléklet: -

TÁRGY: Eminent 125 SL gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dr. Selmeczi József (8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.)
által képviselt Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország) ügyfél Eminent 125 SL
gombaölő permetezőszer nevű terméke forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása tárgyában indított eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság az Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer FVM 47.229/2004. számú
határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - egyéb rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul,

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra
kalászosok
(búza, árpa,
tritikálé, rozs,
zab)

cukorrépa

Károsító
kalászfuzáriózis,
lisztharmat,
rozsdabetegségek,
szeptóriás
betegségek,
pirenofórás
betegség
cerkospóra,
lisztharmat

A
kezelések
maximális
száma
2

2

A kezelések
közötti min.
időtartam

Dózis
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

14

0,8-1,0

250-400

virágzás

14

0,8

400-600

50 %-os
gyökérnagyság

Előírt növényvédelmi technológia:
az alábbi mondatot töröljük:
„A készítmény ugyanazon a területen 3 évenként legfeljebb egy alkalommal használható.”
Kalászos kultúrákban a kezelést – a fertőzési veszélytől függően – két alkalommal lehet elvégezni,
először szárbainduláskor, majd a kalászhányás végén - virágzás kezdetén. Utóbbi kezelés egyben a
kalászfuzáriózis ellen is védelmet nyújt.
Cukorrépában a védekezést a betegségek első tüneteinek megjelenésekor kell megkezdeni, és a
fertőzési veszélytől függően megismételni.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

04.2/3867-2/2011
II.

Az engedélyokirat 5. pontja alatt az alábbi mondatokat töröljük:

„Gyakorlatilag nem mérgező.”
„Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.”
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek csomagolóeszközén a határozatnak
megfelelő módosítást a címkén, vagy kiegészítő címkén fel kell tüntetni. Az elkészült címkét, ill.
kiegészítő címkét nyomtatott és elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából
be kell nyújtani.
Az engedély módosítási eljárás 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 (továbbiakban MgSzH) 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.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. október 28.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár

(203/2011.)
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942
ÜGYINTÉZŐ: Somogyiné Pálos Éva
IKTATÓSZÁM: 02.5/10441-2/2010.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: -

TÁRGY: EMINENT 125 SL gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dr. Selmeczi József (8900, Zalaegerszeg, Baross G. u.
69.) által képviselt Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország) ügyfél Eminent
125 SL gombaölő permetezőszer nevű terméke forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az engedélyező hatóság a tetrakonazol hatóanyagot tartalmazó Eminent 125 SL gombaölő
permetezőszer (a továbbiakban: szer) forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
megadásáról szóló FVM 47.229/2004. számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul
hagyása mellett – 2010. július 31-i hatállyal az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a.

Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1. A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, ill. az engedély tulajdonosa:
Isagro S.p.A. (Via Caldera 21. 230153 Milano, Olaszország)
Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
Dr. Selmeczi József (8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.)

Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra
kalászosok
(búza, árpa,
tritikále, rozs,
zab)

cukorrépa

Károsító
kalászfuzáriózis,
lisztharmat,
rozsdabetegségek,
szeptóriás
betegségek,
pirenofórás
betegség
cerkospóra,
lisztharmat

A
kezelések
maximális
száma
1

A kezelések
közötti min.
időtartam
(év)
3

1

3

Dózis
(l/ha)

Víz
(l/ha)

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

0,8

250-400

virágzás

0,8

400-600

50 %-os
gyökérnagyság

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény ugyanazon a területen 3 évenként legfeljebb egy alkalommal használható fel!
Kalászos kultúrákban a kezelést – a fertőzési veszélytől függően – két időszakban lehet
elvégezni, vagy szárbainduláskor, vagy a kalászhányás végén-virágzás kezdetén – utóbbi
kezelés egyben a kalászfuzáriózis ellen is védelmet nyújt. Az egyik kezelést eltérő
hatásmechanizmusú készítménnyel kell végrehajtani.
Cukorrépában a védekezést a betegségek első tüneteinek megjelenésekor kell megkezdeni. A
további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell végrehajtani.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

A jelen határozattal módosításra kerülő FVM 47.229/2004. számú határozattal kiadott
forgalomba hozatali és felhasználási engedély 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék” szakaszának a „megengedett maradék”
előírásait, valamint a „Mellékletek” szakaszának 1. és 2. pontját törölni kell.

Az ügyfél a szert 2010. július 31. után csak a jelen határozat módosításaival összhangban
álló, elfogadott címketerv szerint elkészített címkével hozhatja forgalomba.
Az értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra az
engedélyező hatóság türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:
A nagy- és kiskereskedők 2010. július 31-ét követően a meglévő raktárkészleteiket 2010.
december 31-ig értékesíthetik az alábbi szöveget tartalmazó címkével, vagy kiegészítő címkével
ellátva:
„Az MgSzHK engedélyező hatóságának 02.5/10441-2/2010. számú határozata szerint az

Eminent 125 SL gombaölő permetezőszer 2010. július 31-én már meglévő raktárkészleteit a
nagy- és kiskereskedők 2010. december 31-ig értékesíthetik. A szer 2011. december 31-ig a
korábbi okirat előírásai szerint, 2012. január 1-jétől legfeljebb egy alkalommal 0,8 l/ha dózisban,
ill. ugyanazon a területen 3 évenkénti alkalmazással használható.”
Az ügyfél köteles a fenti tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket az elfogadott
címketerv szerint elkészített címkével, illetve öntapadó kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni
legkésőbb 2010. július 31-ig, valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került címkét,
ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani.
A kereskedelmi raktárakban 2010. december 31-ét követően megmaradt készletek csak a jelen
határozat rendelkezéseit tartalmazó előírásoknak megfelelően átcímkézve – az elfogadott
címketerv szerint elkészített címkével – hozhatók forgalomba.
Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján
tájékoztatni.
Az engedély módosítás eljárási díja 100.000.- 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 Központ (a továbbiakban: MgSzH
Központ) elleni kereset indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat
közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell
postára adni.

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Kelt: Budapest, 2010. július 09. napján

Dr. Bognár Lajos mb. elnök
nevében és megbízásából:
Tóthné Lippai Edit
P.H.

igazgató

Kapja:
1. Ügyfél.
2. Irattár.
(162/2010.)

