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HATÁROZAT
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a BIGE
HOLDING Kereskedelmi és Termelő KFT (5007 Szolnok, Tószegi út 51.), a SOL-SIL MK
talajjavító anyag 45523/1999 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét
az alábbi feltételek mellett módosítja:
Az engedélyokirat érvényessége: 2009. augusztus 26.
Az engedélyezési eljárás díja: 55000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi
Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre
hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500.- Ft, a
feleket a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.
INDOKOLÁS
A BIGE HOLDING Kereskedelmi és Termelő KFT, a SOL-SIL MK talajjavító anyag
45523/1999 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének érvényessége
2009. április 12-én lejár. A BIGE HOLDING Kereskedelmi és Termelő KFT 2009. február
29-én, a SOL-SIL MK talajjavító anyag újraengedélyezéséhez, a termésnövelő anyagok
engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban R.) I. és II. melléklete szerint előírt engedélykérelmet nyújtott
be. Kérelmező kérte továbbá 45523/1999 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási
engedélynek az eljárási időszakra, 2009. augusztus 26-ig történő meghosszabbítását.
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Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.4. pontján alapul.
Jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-án valamint az Élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1)
bekezdés c.) pontján, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 3-7. §-ain és 9. §-án alapul.
Határozatomat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, illetve a
R. 3. § (1) bekezdésébe foglalt hatáskörömben hoztam meg.
A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és az illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési
jogról a Ket. 109. § és 110. § (1) bekezdése, az Éltv. 39. § (4) bekezdés d.) pontja, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja alapján
rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2009. április 10.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
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