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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Dow AgroScience Hungary Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-
13.) által képviselt Dow AgroSciences LLC. (Indianapolis, Indiana, USA) ügyfél részére a Goal Duplo 
gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása tárgyában 
hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t . 

 
Az engedélyező hatóság az oxifluorfen hatóanyagot tartalmazó Goal Duplo gyomirtó permetezőszer (a 
továbbiakban: szer) 46820/2004. FVM számú határozatában megadott forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyét 2017. június 21-i hatállyal 
 

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

 
Az ügyfél a fenti határidő után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert. 
Az engedélyező hatóság a legkésőbb 2017. június 21-ig Magyarországra beérkezett szerre, valamint az 
értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra türelmi id őt biztosít az 
alábbiak szerint: 
 

Az ügyfél (engedélyes), továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2017. 
december 21-ig értékesíthetik.  
A szer felhasználása 2018. június 21-ig engedélyezett. 

 
Az ügyfél köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a türelmi időre vonatkozó 
rendelkezéseket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2017. augusztus 21-ig, 
valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz 
nyilvántartás céljából benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen határozat számát, a szer 
nevét, valamint a türelmi időre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az ügyfél a nagy- és kiskereskedőknél 2017. december 21-ét követően visszamaradt, nem értékesített 
készleteket köteles a Közösség tagállamain kívül történő értékesítés céljából, vagy az országon belüli 
ártalmatlanításra – a kártalanítási igény kizárásával – visszavenni. 
 
Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 
tájékoztatni. 
 
 
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. 

Ikt. sz.: 04.2/2262-1/2017. 

Tárgy: Goal Duplo gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

visszavonása 

Ügyintéző: Molnárné Kővári Melinda 

Oldalak száma: 2 

Mellékletek: - 



04.2/2262-1/2017. NÉBIH 

2 
 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2017. június 21. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
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