
 
 
 
 

 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint els
továbbiakban: engedélyező hatóság)
út 7-13.) ügyfél részére a DMA
engedélyének visszavonása tárgyában
 

 
Az engedélyező hatóság a DMA
1/2014. NÉBIH számú határozatában megadott 
2017. június 30-i hatállyal 
 

 
Az ügyfél a fenti határidő után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert.
 
Az engedélyező hatóság a fenti határid
értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra 
alábbiak szerint: 
 

Az ügyfél (engedélyes), 
raktárkészleteiket 2017. december 

A szer felhasználása az eltarthatósági id
 
Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 
tájékoztatni. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak 
 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhet
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc
indításával.  
A keresetlevelet a felülvizsgálni 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára 
adni. 
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biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság) a Dow AgroSciences Hungary Kft. (1016 Budapest, Hegyalja 
DMA -6 gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének visszavonása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t . 
 

DMA -6 gyomirtó permetezőszer (a továbbiakban: szer)
számú határozatában megadott forgalomba hozatali és felhasználási 

v i s s z a v o n j a.  

ő után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert.

a fenti határidőig Magyarországra beérkezett szerre
ő készletek forgalmazására és a felhasználásra türelmi id

, ill. képviselete, továbbá a nagy- és kiskeresked
december 31-ig értékesíthetik.  

A szer felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett. 

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 

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 

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

ővári Melinda 
1/2017.  

 
TÁRGY: DMA-6 gyomirtó 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének visszavonása
 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309

E-mail: 

ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(1016 Budapest, Hegyalja 

forgalomba hozatali és felhasználási 
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

(a továbbiakban: szer) 04.2/3359-
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 

 után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert. 

Magyarországra beérkezett szerre, valamint az 
türelmi id őt biztosít az 

és kiskereskedők meglévő 

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 

ő ővárosi Közigazgatási és 
biztonsági Hivatal elleni kereset 

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

gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 

visszavonása 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 

mail: nti@nebih.gov.hu 
ppp.registration@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
 
Kelt: Budapest, 2017. március 10. napján 
 
 
   Dr. Oravecz Márton 
             elnök 
         nevében és megbízásából   
 

                   Jordán László       
              igazgató   

                                                                         P.H. 
A határozatot kapják: 

1. Ügyfél. 
2. Irattár. 
 

                                                                                                                     (87/2017.) 


