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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

 

 

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

továbbiakban: engedélyező hatóság) az Agrometry Kft. (2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.) ügyfélnek a 

Ciprodor Extra gombaölő permetezőszer párhuzamos behozatalának engedélyezése tárgyában indított 

hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT: 

 

Az engedélyező hatóság a Ciprodor Extra gombaölő permetezőszer (200 g/l azoxistrobin, 80 g/l 

ciprokonazol) párhuzamos behozatali engedélyét az alábbiak szerint adja ki: 

 

Engedélytulajdonos:  

Név: Agrometry Kft. 

Cím: 2000 Szentendre, Kisforrás u. 30. 

 

A behozandó növényvédő szer:  

 

Származási ország:   Olaszország 

Neve a származási országban: Mirador Xtra 

Engedélytulajdonos: 

Gyártó: 

ADAMA Italia Srl. (Olaszország) 

Syngenta (UK) 

Szerforma: szuszpenzió koncentrátum (SC) 

Engedélyokirat száma: 12813 del 30.03.2007 

 

 

A referencia termék: 

 

Név: Mirador Xtra 

Engedélytulajdonos: 

Gyártó: 

Adama Hungary Zrt. 

Syngenta A. G. (Svájc) 

Engedélyokirat száma: 46464/2004. FVM 

 

 

A növényvédő szer hatóanyag összetevői: 

200 g/l azoxistrobin, 80 g/l ciprokonazol 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata, eszköze: 5 l (eredeti csomagolásban) 

A csomagolás anyaga: műanyag kanna 

 

A növényvédő szer ezen engedélyben és a referencia termék 46464/2004. FVM számú 

engedélyokiratában foglaltak alapján hozható forgalomba és használható fel. 

 

Ikt. sz.: 6300/119-1/2021. 
Tárgy: Ciprodor Extra gombaölő permetezőszer 
párhuzamos behozatali engedélye 
Ügyintéző: Pályiné Deák Noémi 
Oldalak száma: 3 oldal 
Mellékletek: -  
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A párhuzamos behozatali engedély érvényessége: 2024. március 31. 

  

A termék csomagolóeszközén a referencia termék címke előírásain kívül fel kell tüntetni a párhuzamos 

behozatalra engedélyezett szer nevét, a párhuzamos behozatali engedély számát, az eredeti szer nevét, 

az eredeti gyártási számot és gyártási időt, a származási országot, a referencia termék nevét és 

engedély számát, továbbá a párhuzamos behozatali engedély tulajdonos nevét és címét. 

 

A növényvédő szer a jóváhagyott címketerv szerinti tartalommal elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

A továbbiakban az importőr köteles a behozandó termék címkéjén átvezetni a referenciatermék 

módosításából következő változásokat. 

 

Az ügyfél az engedély alapján behozott növényvédő szer mennyiségéről - az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) 17 § (5) bekezdése szerinti 

tartalommal - köteles tájékoztatni az engedélyező hatóságot a behozatalt követő 15 napon belül.  

 

Jelen eljárás díja 500.000.- Ft (azaz Ötszázezer forint), amelyet az Ügyfél köteles megfizetni. 

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre 

hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

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. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az ügyfél 2020. november 2. napján érkezett kérelmében a Ciprodor Extra gombaölő permetezőszer 

Magyarországra történő párhuzamos behozatalának engedélyezését kérte az engedélyező hatóságtól. Az 

olasz társhatóság számára 2020. december 17. napján megküldött adatkérelemre, az engedélyező 

hatósághoz 2020. december 29. napján érkezett válasz. 

 

A növényvédő szerek engedélyezésére, forgalomba hozataluk feltételeire vonatkozóan 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 (a továbbiakban: EKR.), valamint a növényvédő szerek 

forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 

csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendeletnek az 

eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján az engedélyező hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint a 

forgalomba hozatali és felhasználási engedély megadásáról döntött. 
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Az EKR. 52. cikkének (6) bekezdése értelmében: A párhuzamos forgalmazási engedély a referenciatermék 

engedélyének lejártáig érvényes.  

 

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EKR.  65. cikkén, valamint az 1107/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő 

végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten alapul. 

 

 

Jelen eljárás díja 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 (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet 8.15.1. pontja alapján 500.000.- forintban került 

megállapításra, amelyet az Ügyfél a R2. 2. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles megfizetni. 

 

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

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hozta meg. 

 

A közigazgatási per indításának lehetőségéről 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 ad 

tájékoztatást.  

 

 

 

Budapest, 2021. január 13. 

 

 

             

 

 

  

 

 

                      Jordán László 

               igazgató 

 

P.H. 

 

 

 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Ügyfél  

2. Adama Hungary Zrt. 

3. Irattár 
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