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TÁRGY: Chess 50 WG rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
(a továbbiakban: engedélyező hatóság), Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által 
képviselt Syngenta AG. (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Chess 50 WG rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi  

 

HATÁROZAT-ot:  

 
Az engedélyező hatóság a Chess 50 WG rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról szóló 15993/2003. FVM számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 
 

m ó d o s í t j a: 
 
 
 
I. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
10. Az engedély érvényessége: 2016. szeptember 4. 
 
 
II. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

11.1. a kiszerelések tömege: 5g; 200g; 250g; 1000g. 
11.2. a kiszerelések felhasználás szerinti címkézési előírásai: 
Az 5g-os, a 200g-os és a 250g-os kiszerelések címkéjén a repce kultúrára vonatkozó 
előírásokat nem szükséges feltűntetni. 
Az 1000g-os kiszerelés címkéjén kizárólag a repce kultúrára vonatkozó előírásokat szükséges 
feltüntetni. 
11.3. a csomagolószer anyaga: aromazáró társított tasak (belül műanyag, alumínium, kívül 
kasírozott papír) karton dobozban (5g; 200g; 1000g), PE műanyag flakon (250 g). 
 
 
 
 
Az engedély módosítás eljárási díja 25 000- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 
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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, 2013. augusztus 27. 
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Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 
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