
  

 
 
 
 
 
 
ÜGYINTÉZ Ő: dr. Kelemen Mária 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/3140-2/2014 
OLDALAK SZÁMA: 3  
MELLÉKLET:  Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat 

TÁRGY: Contans WG gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Belchim Crop Protection Hungary Kft. (1016 Budapest, 
Zsolt u. 4.) által képviselt Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH (Inselstr. 12, D-23999 
Malchow/Poel Németország) ügyfélnek a Contans WG biológiai gombaölő szer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az 
alábbi 
 

 
HATÁROZATOT: 

 
Az engedélyező hatóság a Contans WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló, MgSzH 04.2/1784-1/2011 számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  
 

I.  Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 
 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1784-1/2011 MgSzH 

1.2. Növényvédő szer neve: Contans WG 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2024. január 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BI-PA nv/sa 

Technologielaan 7, B -1840 Londerzeel  

Belgium 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 

Belchim Crop Protection Hungary Kft. 

H-1124 Budapest, Jagelló út 14. 

 

1.6. Növényvédő szer gyártója: Bayer CropScience Biologics GmbH 

Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel  

Németország  

 

Az engedélyokirat 2.1.1. pont alatt a „mikroorganizmus gyártója" törlésre kerül. 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 

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

Igazgatóság 
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II.  Az engedélyokirat 5.1. pontja alatt a „Különleges S-mondatok” szövegrész az alábbiak 
szerint módosul: 

 
Különleges S-mondatok: 

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni  
 

 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az 
engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedélyezési 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 Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH) elleni kereset 
indításával. 
A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH -nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

 
 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. július 15. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete  
2. Irattár          
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