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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
továbbiakban: engedélyező hatóság) a
Worldwide Export Private Ltd (Domnic Holm Road 29, Bandra (W) Mumbai 400 050, India
Disha 2,5 EC rovarölő permetező
tárgyában hivatalból indult eljárásban 

Az engedélyező hatóság a Disha 2,5 EC
engedélyének megadásáról szóló 04.2/6724

 

 

Az ügyfél köteles a Disha 2,5 EC rovaröl
rovarölő permetezőszer betűméretének legalább 
referencia növényvédő szer nevét az azonosító adatok között, a következ
szövegkörnyezetben:  

„A Disha 2,5 EC azonos a Delta Super
permetezőszerrel.” 

A fenti információ feltüntetése a reklámhordozóko
határozat jogerőre emelkedését követő

 

A határozat jogerőre emelkedését követ
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. 

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét
nyújtani elektronikus úton az engedélyez

 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hi
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó 
indításával.  

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlését
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj

. 
Tárgy: Disha 2,5 EC
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
) a HKLS Kft. (1016 Budapest, Tigris utca 48.) 

Domnic Holm Road 29, Bandra (W) Mumbai 400 050, India
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 

hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Disha 2,5 EC rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
04.2/6724-2/2011. MgSzH számú határozatot az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

rovarölő permetezőszer címkéjén jól látható módon
űméretének legalább 30 %-ával, de minimum 12-es betű

szer nevét az azonosító adatok között, a következő, legalább 

Delta Super, 04.2/1122-1/2011. MgSzH számon

A fenti információ feltüntetése a reklámhordozókon is kötelező – a fentiekben megadott bet
re emelkedését követő 30 nap elteltével. 

re emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  

leg a megváltozott termékcímkét forgalomba kerülés előtt, valame
nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az eng
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309

E-mail: 

www.nebih.gov.hu

Disha 2,5 EC rovarölő 
forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének módosítása 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(1016 Budapest, Tigris utca 48.) által képviselt Sharda 

Domnic Holm Road 29, Bandra (W) Mumbai 400 050, India) ügyfélnek a 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 

forgalomba hozatali és felhasználási 
az alábbiak szerint: 

jól látható módon – a Disha 2,5 EC 
es betűmérettel – feltüntetni a 
ő, legalább 8-as betűméretű 

számon engedélyezett rovarölő 

megadott betűmérettel – a 

en gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit is tartalmazó 

őtt, valamennyi kiszerelésre be kell 

ővárosi Közigazgatási és 
biztonsági Hivatal elleni kereset 

l számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

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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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2013. június 14. 
 

Dr. Oravecz Márton  
                                elnök 
                          nevében és megbízásából  
 
 
 
                        Jordán László 

                       igazgató 
 

P.H. 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete. 
2. Irattár. 

 
(233/2013.) 


