
A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban:  engedélyező  hatóság),  a  BIOPLANT  Kertészeti  Laboratórium  Kft.  (H-2000 
Szentendre, Lehel u. 10.) és az AMVAC Chemical UK Ltd. (40 Occam Road, The Surrey Research 
Park, Guildford, Surrey GU2 7YG, Egyesült Királyság) ügyfelek kérelmére az Incit-1, -2, -5, -8, -K  
gyökereztető  por  készítmények forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása 
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság az indolil-vajsav és az 1-naftil-ecetsav hatóanyagokat tartalmazó Incit-1,  
-2, -5, -8, -K gyökereztető por készítmények  forgalomba hozatali  és felhasználási  engedélyének 
megadásáról  szóló  24.096/1997.  FVM  számú  határozatot  –  egyéb  rendelkezések  változatlanul 
hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a.

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.  A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, ill. az engedély tulajdonosa: 
AMVAC Chemical UK Ltd. (40 Occam Road, The Surrey Research Park,  
Guildford, Surrey GU2 7YG, Egyesült Királyság)

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: 
BIOPLANT Kertészeti Laboratórium Kft. (H-2000 Szentendre, Lehel u. 10.)

II. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10.  Az  engedély  érvényessége:  2017.  május  31.,  illetve  a  készítmény  nemzeti 
felülvizsgálata során megállapításra kerülő határidő.

III. Az  engedélyokirat  3.  pontja,  valamint  a  Mellékletek  1.  pontja  a  következőképpen  
módosul:

ÜGYINTÉZŐ: Somogyiné Pálos Éva
HATÁROZATSZÁM:  04.2/1969-3/2012.
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: -

TÁRGY: INCIT-1, -2, -5, -8, -K 
gyökereztető por készítmények forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása
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Az engedélyokirat  3.  pontjának,  ill.  a  Mellékletek 1.  pontjának  az  Incit-K-ra  vonatkozó 
előírásai törlésre kerülnek.

Az ügyfél (engedélyes), ill. hazai képviselete a termékcsalád egyik tagját, az Incit-K gyökereztető 
port 2012. június 30. után nem hozhatja forgalomba. Az értékesítési  láncban meglévő készletek 
forgalmazására és a felhasználásra az engedélyező hatóság türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:

A nagy- és kiskereskedők raktárkészleteiket 2012. december 31-ig értékesíthetik. 
A szer felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

Az engedély módosítás eljárási díja 50.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

A növényvédő  szer  csak  az  engedélyokirat  rendelkezéseit  tartalmazó,  jóváhagyott  címkeszöveg 
alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

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 Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. 

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

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2012. május 31. napján

Dr. Oravecz Márton
          elnök

         nevében és megbízásából

                   Jordán László     
            igazgató  
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