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Tórgy: Buvicid K 370 SC gombaölő
permetezőszer forgaIomba hozatali és

felhasználási engedélyének módosítása

Ügyintéző: Pályiné Deák Noémi

Oldalak szóma:2 oldal

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyokirat

A Nemzcti li,lelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első tbkú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a

tovirllbial,tran: engedélyező hatóság), a BVN Növényvédő Kft. (1097 Budapest, Illatos Út l9-23.)

ügylélncii a Buvicid K 370 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

engeclélycnek lnódosítása tárgyában meghozta az alábbi

határozatotz

Az engcrJélyező hatóság a Buvicid K 370 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és

felhasznlilási engedélyének megadásáról szólő 02.5/t207/2/2007. MgSzHK számú határozatát - egYéb

rerrdelkczr_isek változatlanul hagyása mellett _ az a|ábbiak szerint,

módosítja:

1,3, pontia helyébe az alábbi szövegrész lép:

I . 3. E n g e tI ú 1,1, o k ir ut érvt| ny essége : 2026. július 3l.

Ft. amelyet az úgyfél köteles a kibocsátotí számla alapjánAz cngeclély módosítási eliárás díja 25.000
megfizetni,

J e I c: n h at ii.rozat e l l e n keresetl evé l lel közigazgatás i per i nd ítható.

A keresctlevelet a }rővárosi Törr,ényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon

belül a N,.:lTlzt,ti Élelrniszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBrD kell benyujtani,

A .itlgi kópviselővel eljáró fél, valamint belfoldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szewezet a

keresetlcv.:let elektronikus úton. a hltp:i/irlr.vk.nebih.gtlv.lru weboldalon keresztül elérhető elektronikus

űrl ap ( ÁN Y K nyonrtatván_v) haszn á latáv al köteles benyújtan i.

A bírósátl a })ert tárgyaláson kíl,ül bírálj a el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Tárg,valás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helYe nincs.
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INDOKOLÁS

Az tigyíC,| 202l. július l. napján az engedélyező hatósághoz
gonrbaiilíi permetezőszer forgalomba hozatali és

6300 l lgg 1-21202 l . NÉBIH

benyújtott kérelmében a Buvicid K 370 SC
felhasználási engedély érvényességének

m c gh o sszabb ítását kérte uz, en gedé l yező hatóságtó l.

Az cngcr-it:lyező lratóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel
a vo11atkt\,.ó jogszabályi előírásoknak.

Az cngcdóll,ező lratóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/]17/EGK és a
9 ] , ] l1/I:)( iK luntic,si irán)lelvek hatályon kívül helyezéséről ,szóló l ] 07/2009/EK rendelet (a továbbiakban:
EK rentlclet) 45. cikkelye alapján, illetve a növéry,védő szerek.forgalomba hozatalának és

,/'elhu:lznú!ú,sának engedélyezéséről, valamint o növényvédő szerek csomagolásáról, .jeloléséről,
tárullá,sár,|l é.s szállításáról szóló 89/2004. (V,l5,) FVM rendelet (aíovábbiakban: R.) eljárásra vonatkozó
részlctsz-a!;ályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,

Jelen elilirás díia a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormónyhivatalok
nrcz(igtlztitlsági ,szukigazgaíási szervei előtt kezdeményezeíí eljárásokban .fizetendő igazgaíási
szolgitlícliti,si díjttk mérlékéről, vulamint uz igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63t'20l 2. tI,'II. 2.) llhí rendeler l . melléklet 8.10.1 .2. pontja alapján került megállapításra.

Az engedclycző hatóság |tatározatát a Nemzeti Elelmiszerlónc-biztonsógi Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.)

Ktlrm. r<,rtr]elel 3. .\\ (l)bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szeryekkilr,lölésér(íl szól<j 3B3/2016. (Xil.I2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdé,sénekd) poníjábanés a (2)

bckazrléstuek a) ponl.jában biztosított jogkörében eljárva, az általónos közigazgatási rendtaríásról szóló
20l6. él,i ('L, tórvény (a lovábbiakban Alcr.) 80. § (l) bekezdésénekés 81, § (1/ megfelelően hozía.

A.iogorv,lslat lehetősége arÁkr. l14. § (l) bekezdése, a kózigazgatási perrendtartósról szóló 2017. évi I.

íör,vin), t). .\\ (l) bekezdése, l3. § (1,)-(3) bekezdése,29. § (l) bekezdése,39, § (1) bekezdése és 77. § (1)-

(2) hekc:ltlse, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény ó08. §, valamint az
elektroltikus iigl,irl;rn, é.r a bizalmi szolgáltatások óltalános szabályairól szóló 20l5. évi CCXXIL
lijrt,<Itt_|, /..(ilZ, trlrlnttl) alpontjct,9.§(l)bekezdésa)pontaa) alpontjaésb)pontjaalapjánbiztosított.

Budapest. 202l ..iúlius 8.
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