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

továbbiakban: engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 

képviselt Bayer CropScience AG (Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Németország) ügyfélnek a 

Calypso 480 SC rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t : 

 

Az engedélyező hatóság a Calypso 480 SC rovarölő permetezőszer 16367/2003. FVM számú 

határozatban kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - az egyéb rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

 

I. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

7. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása 

7.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 2 ml; 50 ml; 1 liter 

7.1.1. A 2 ml-es és 50 ml-es kiszerelések csomagolásának címkéjén a napraforgó, 

kukorica, őszi káposztarepce, mustár, olajretek kultúrákra vonatkozó előírásokat nem 

szükséges feltüntetni. 

7.2. A csomagolószer anyaga: 5ml-es üvegfiola csavaros kupakkal (2 ml);  

HDPE (50 ml; 1 liter) 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 

alapján 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. 

Ikt. sz.: 04.2/1463-1/2017. 
Tárgy: Calypso 480 SC rovarölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
Ügyintéző: Bleicher Edit 
Oldalak száma: 2 
Mellékletek: - 



 04.2/1463-1/2017. NÉBIH  

 2 

 

INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2017. április 19. 

 

 Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából 

P.H. 

 

 

 

 

 Jordán László 

igazgató 

 

Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár                                
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