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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
szerv (a továbbiakban: engedélyez
Szemlőhegy u. 32.) által képviselt
Freyberg Str. 11, Németország) ügyfél kérelmére
rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
 
 

 
 
 

Az engedélyező hatóság az 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (
szóló 18393/1995. FM számú határozatot az alábbiak szerint

I.  Az engedélyokirat 1.3
 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 
 
 
 
 
II.  Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

7. Eltarthatósági idő: fizikai
legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó ált
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj     

 

1/2015. 
Tárgy: Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és 
rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Degma Market Kft.

hegy u. 32.) által képviselt Detia Freyberg GmbH (D 69514 Laudenbach, Dr. Werner 
Freyberg Str. 11, Németország) ügyfél kérelmére az Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

HATÁROZAT-ot: 

 hatóság az Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (a továbbiakban: engedély) megadásáról 

számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 
engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2018. április 30. 

. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett 

A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141
Tel: 06/1/309
E-mail: 
www.nebih.gov.hu

Tárgy: Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és 
forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének módosítása  

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
arket Kft.  (1025 Budapest, 

(D 69514 Laudenbach, Dr. Werner 
Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 

Arvalin LR lótücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer 
továbbiakban: engedély) megadásáról 

kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett 

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

mail: nti@nebih.gov.hu 
www.nebih.gov.hu 
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Az eljárás díja 25 000.-Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat 
közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell 
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
 
Budapest, 2015. március 31.           

                                                                                              Dr. Oravecz Márton 
                       elnök 
                   nevében és megbízásából 
 
 

P.H. 
 

                                                                                                Jordán László 
            igazgató 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 
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