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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság) ) a Sharda Cropchem Ltd. (Prime Business Park, Dashrathlal Joshi 

Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai, India) nevében eljáró  Sharda Hungary Kft. (1147 Budapest, Öv 

u. 182/b.) ügyfél kérelmére a SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szer új néven történő 

forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével kapcsolatban meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

Az engedélyező hatóság hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 6300/83-2/2020. NÉBIH számú forgalomba 

hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szert 

Forsoil 1,5 G néven is forgalomba hozza. 

A Forsoil 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden 

tekintetben a SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szer engedélyokirata szerinti előírások az 

érvényesek.   

Az engedély tulajdonosa köteles a Forsoil 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer csomagolóeszközén, jól 

látható módon – a Forsoil 1,5 G betűméretének legalább 30 %-ával, de minimum 12-es betűmérettel – 

feltüntetni a referencia szer nevét az azonosító adatok között, a következő, legalább 8-as betűméretű 

szövegkörnyezetben:  

„Az Forsoil 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer azonos a 6300/83-2/2020. NÉBIH számon engedélyezett 

SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szerrel.” 

A fenti információ feltüntetése a megadott betűnagyságokkal a reklámhordozókon is kötelező. 

A növényvédő szer csak a jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba, amely 

a rendelkező részben foglaltak kivételével meg kell hogy egyezzen a referencia szer elfogadott címkéjével. 

Az ügyfél továbbá köteles a Forsoil 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer címkéjén haladéktalanul átvezetni a 

SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szer engedélyokirat módosításából következő változásokat. 

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni. 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen 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. 

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. 

 

Ikt. sz.: 6300/3003-2/2021. 

Tárgy:  SoilGuard 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő  
szer forgalomba hozatalának engedélyezése   

Forsoil 1,5 G néven 

Ügyintéző: Simon Andrea 

Oldalak száma: 2 oldal 

Mellékletek: - 
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INDOKOLÁS 

Az ügyfél 2021. november 15. napján benyújtott kérelmében kérte, hogy az érvényes engedéllyel rendelkező 

SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szert „Forsoil 1,5 G” néven is forgalmazhassa. 

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 

91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban EK 

rendelet) 33. cikke és 34. cikk (1) bekezdése, továbbá a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról 

és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 20/A. §-a, illetve az eljárásra vonatkozó 

részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

Az engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 8.16.1. pontja alapján állapította meg az engedélyező 

hatóság. 

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az EK rendeletnek a növényvédő 

szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU 

rendeleten, továbbá a R. eljárásra vonatkozó részletszabályain alapul.  

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett 

csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges 

alkalmazni. 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) 

bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta. 

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) 

bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított. 

 

Budapest, 2021. november 17. 

 

                        Jordán László 

                       igazgató 

 

P.H. 

Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár 

(623/2021) 
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