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TÁRGY: SUCCESSOR 600 gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ, mint  engedélyező  hatóság a  Stähler 
International  GmbH  &Co.  KG (Németország) ügyfélnek  a  Successor  600  gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:
Az engedélyező hatóság a  Successor 600 gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett módosítja és egészíti ki:

1, Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)

2, Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Előírt minőségi feltételek:

3, Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás  
feltételei: 

Veszélyjelek:

5.1. hatóanyag tartalom 
petoxamid (HPLC) 56,6± 2,5 % m/m

Fizikai-kémiai tulajdonságok 
5.2 emulzió stabilitás (MT 36,3)

0 h 
0,5 h 
24 h 
24,5 h

kezdeti emulzióképzés: teljes
„krém „ maximum <2cm3

ismételt emulzióképzés: teljes
„krém” maximum <2cm3

5.3 habzóképesség (MT 47,2) max 60 cm3

Tárolási stabilitás
5.4 tárolási stabilitás 0 oC-on
                        (MT 39.3)

meg kell felelnie az 5.2 előírásainak

5.5 tárolási stabilitás 40 oC-on
                      (MT 46.3)

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet 
kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom 
relatív 95%-a és meg kell felelnie az 5.2 
előírásainak.
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Xn

ártalmas

N

környezeti veszély

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):       813 mg/kg.

b) Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles 

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: Kifejezetten veszélyes
pufferzóna (kockázatbecslés alapján) 20 m

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

R-mondatok:
R 22 Lenyelve ártalmas
R 38 Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 50/53 Nagyon  mérgező  a  vízi  szervezetekre,  a  vízi  környezetben  hosszantartó 

károsodást okozhat

S-mondatok: 
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése  esetén  azonnal  orvoshoz  kell  fordulni,  az  edényt 

/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 60  Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61  Kerülni  kell  az  anyag  környezetbe  jutását.  Speciális  adatokat  kell 

kérni/Biztonsági adatlap

Különleges Sp-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területen, drénezett talajokon.
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 20 m távolságban tartson 

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A csomagolási hulladékokra a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 
kezelésről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.
Az engedély okirat többi pontja nem változik.

Az  ügyfél  köteles  a  készítmény  csomagolóeszközén  a  jelen  határozatnak  megfelelő 
módosításokat feltüntetni,  vagy azt kiegészítő címkével ellátni  legkésőbb  2009. augusztus 
31-ig.
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Az engedély módosítás díja 200.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

A 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 forint, a 
feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 
A keresetlevél  benyújtásának a határozat  végrehajtására nincs halasztó  hatálya,  azonban a 
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.

INDOKOLÁS

Az  ügyfél  2008.  november  1.  napján  kelt  kérelmében  a  Successor  600  gyomirtó 
permetezőszer forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  kiadását  kérte  az 
engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalának  és  felhasználásának  engedélyezéséről,  valamint  a  növényvédő  szerek  
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet  
(a továbbiakban: R.) 2. és 3. számú melléklete szerinti adatokat. 

A hatóság  az  engedély  kiadása  vonatkozásában  figyelembe  vette  az  eljárásban  résztvevő 
szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait az alábbiak szerint.
Az  ügyben  eljáró  Országos  Környezet-,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főigazgatóság 
14/6200/2/2008 OKTVF számú állásfoglalását jelen határozat rendelkező részének 3. pontjai 
tartalmazza.

Az  engedélyezési  eljárási  díj  a  növényvédelmi  igazgatási  szolgáltatási  díjakról  szóló 
165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja valamint a 2. 
számú melléklet A részének II/11  pontja alapján lett megállapítva.

Az engedélyező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló  2004.  évi  CXL.  törvény (a  továbbiakban:  Ket.)  71-74.  §-a,  az  élelmiszerláncról  és 
hatósági  felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Éltv.)  37.  §  (1) 
bekezdés  c.)  pontja  valamint  a növényvédő  szerek  forgalomba  hozatalának  és 
felhasználásának  engedélyezéséről,  valamint  a  növényvédő  szerek  csomagolásáról, 
jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
R.) 7. § és a 15-18. §,-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyező hatóság hatáskörét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 
működéséről  szóló  274/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  13.  §  (1)  bekezdésére,  45.  §  (2) 
bekezdésére, illetve a R. 3. § (1) bekezdésére alapítva állapította 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. február 17

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.
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Kapja: 
1. ügyfél 
2. szakhatóság (OTH)
3. szakhatóság (OKTVF)
4. irattár

26/2009
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