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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
(a továbbiakban: engedélyező
képviselt Syngenta Ltd. (Nagy
talajfert őtlenítő szer forgalomba hozatali és felhas
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

 

 
Az engedélyező hatóság a Force
és felhasználási engedélyének
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett 
 

 
I. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

9. Eltarthatósági idő: fizikai
legalább két évig megőrzi 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági id
 
 
II. Az engedélyokirat 12. pontja
 
12. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

12.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 

12.2. A csomagolószer anyaga:
alumíniummal bélelt papírzsák 
 
 
 
 
Az engedély módosítás eljárási díja 25
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtó
biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat 
közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyez
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj

 
 

2/2015.                   
Tárgy: Force 1,5 G rovaröl
szer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása
 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ábbiakban: engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2

Syngenta Ltd. (Nagy-Britannia) ügyfélnek a Force 1,5 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

HATÁROZAT-ot:  

Force 1,5 G rovarölő talajfert őtlenítő szer forgalomba hozatali 
k a megadásáról szóló 15991/2003. FVM számú határozatot

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 

m ó d o s í t j a: 
 

rat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett 

A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 szer kiszerelése, csomagolása:  

12.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 300 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. 

csomagolószer anyaga: műanyag (PE) flakon (300 g, 500 g, 1 kg), 
bélelt papírzsák (5 kg, 20 kg), polietilén kanna  (10 kg). 

edély módosítás eljárási díja 25.000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc
elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat 

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

 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság 

 
1118 Budapest, Budaörsi út 141
Tel: 06/1/309
E-mail: 
www.nebih.gov.hu
 

rovarölő talajfert őtlenítő 
forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének módosítása 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
Budapest, Alíz u. 2.) által 
Force 1,5 G rovarölő 

ználási engedélyének módosítása tárgyában 

forgalomba hozatali 
/2003. FVM számú határozatot – 

kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett 

 

,  

köteles megfizetni. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi 
Nemzeti Élelmiszerlánc-

elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat 
 hatóságnál, 3 példányban kell 

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, 2015. február 9.           
                                                                                              Dr. Oravecz Márton 

                       elnök 
                   nevében és megbízásából 
 

P.H. 
 

                                                                                                Jordán László 
               igazgató 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 

 
(23/2015.) 


