1519 Budapest Pf.: 340

Tárgy: Fito vas tápoldatok
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

1118 Budapest Budaörsi út 141-145.
Tel.: 06 1 309 1000
Fax: 06 1 246 2960

Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Engedély száma: 02.5/945/3/2008
Oldalak száma: 2

HATÁROZAT

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság, mint engedélyező hatóság a Spotless Hungary KFT ügyfél (1112
Budapest, Budaörsi út 163/b.), a Fito vas tápoldatok 02.5/945/1//2008 MgSzHK számú
engedély módosítása iránt benyújtott kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban a
forgalomba hozatali és felhasználási engedély iránti kérelmét az alábbi feltételek mellett
módosítja:
„13. Egyéb előírások:
Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 45120/1999 FVM számú engedélyokirat a
hatályát veszti. A kereskedelemben levő készletek 2009. április 12-ig az eredeti okirat szám
feltüntetésével is forgalmazhatók.”
Az engedélyezési eljárás díja 55.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.
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

02.5/945/3/2008

A Spotless Hungary KFT ügyfél (1112 Budapest, Budaörsi út 163/b.), a Fito vas
tápoldatok 02.5/945/1/2008 MgSzHK számú engedély módosítása ügyében 2008.
augusztus 28-án eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az engedély módosítása
az engedély 13. pontjának egyéb előírásaira vonatkozott, mely szerint 02.5/944/1/2008
„engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 45120/1999 FVM számú engedélyokirat a hatályát
veszti. A kereskedelemben levő készletek 2008. december 31-ig az eredeti okirat szám
feltüntetésével is forgalmazhatók.”
Ügyfél a 2008. december 31-iki határidő meghosszabbítását kéri 2009. április 12-ig, az
engedély érvényességi idejének lejáratáig.
Ügyfél kérelme 2008. augusztus 28-án érkezett, ebben az időpontban a 02.5/945/1/2008
MgSzHK számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyben található, ezt megelőző
okiratszám felhasználásra vonatkozó felhatalmazás határideje 2008. december 31-én jár le,
így a kérelmezés időpontjában hatályos.
Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.3. pontján alapul.
Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-án, a Növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. tv. (a továbbiakban Ntv.) 40.§ (2) bekezdésén illetve a termésnövelő anyagok
engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban R.). 9. §-ain alapul.
Határozatomat az Ntv. 37 § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében, valamint a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. Korm.
rendelet 45.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam.
A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról
a Ket. 98-99. §-a, a 101. § (1) bekezdése, továbbá 116.§ (2) bekezdés b.) pontja, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2008. október 17.
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