
ELŐADÓ: Dr. Szatmáriné Kontra Márta
ENGEDÉLYSZÁM:02.5/ 2637/2/2008.
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: -

TÁRGY: DASH HC permetezőszer 
adalékanyag forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
és kiegészítése

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatósága,  mint engedélyező hatóság a  BASF Hungária Kft. (1132 Budapest  
Váci út 30.) által képviselt BASF S. E. (Németország) ügyfélnek a DASH HC permetezőszer 
adalékanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a  DASH HC  permetezőszer 11830/2002. FVM számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel módosítja.

Az engedélyokirat 4. és 10. valamint a melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A  készítmény  szulfonilkarbamid,  triketon,  imidazolinon  típusu,  gyomirtó  szerek,  és 
kombinációik,  valamint  Focus  Ultra  készítmény  hatásfokozására  alkalmazható  0,2-0,4  % 
töménységben.  Regalis  WG  növekedésszabályozó  készítményhez  0,5  l/ha  dózisban  kell 
felhasználni.  A  permetlé  mennyiségét  az  alkalmazott  készítmény  engedélyokiratában 
meghatározottak alapján kell megválasztani.

Melléklet

1. Előírt növényvédelmi technológia:     

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére a permetlé tartályt 2/3-áig fel kell tölteni vízzel, 
majd a keverés megindítását követően az adott növényvédő szert, ezt követően pedig a DASH 
HC  adalékanyagot  kell  bekeverni  a  permetlébe.  Ezután  lehet  a  permetlé  tartályt  teljesen 
feltölteni vízzel.
Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe kell venni, hogy 
számos  készítmény  önmagában  is  tartalmaz  tapadást  elősegítő  komponenst,  ilyen 
készítményekhez adagolása felesleges.

10. Az engedély érvényessége: 2018. december 15.

Az engedélyokirat az alábbiakkal egészül ki:
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11. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 

A  módosítást  átcímkézéssel  vagy  kiegészítő  címkén  kell  a  csomagolóeszközön  feltüntetni 
legkésőbb 2009. május 31-ig, a termékcímkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

Az engedély módosítási  eljárás  díja  150 000- Ft,  amelyet  az ügyfél  köteles  a  kibocsátott 
számla alapján megfizetni.

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

Jelen  határozat  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  földművelésügyi  és 
vidékfejlesztési  miniszterhez 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  hazai  képviselete  2006.  január  11-ig  napján  kelt  kérelmében  a  készítmény 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítását, valamint a 2008. szeptember 
8-án  kelt  kérelmében  a  készítmény  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének 
meghosszabbítását kérte az engedélyező hatóságtól. 

Az  engedélyezési  eljárási  díj  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 11.1 pontja alapján lett megállapítva.

Az engedélyező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-a, a növényvédelemről szóló 
2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 12-16. §-a, valamint 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.) R. 7. § és a 15-18. §,-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 

A címketerv bírálata a Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdésén, valamint a R. 30. §-án alapul. 

Az engedélyező hatóság hatáskörét a Nvt. 11. § (1) bekezdésére, a R. 3. § (1) bekezdésére, 
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valamint  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  létrehozásáról  és  működéséről  szóló 
274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésére alapítva állapította meg.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról 
a Ket. 98-99. §-a, továbbá a 101. § (1) bekezdése és a 116.§ (2) bekezdés b.) pontja, az illeték 
mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. december 29.

Dr. Halmágyi Tibor 
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(350 /2008.)
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