
 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/11508-1/2014. 
Oldalak száma: 3 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: Kohinor 200 SL rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), az Adama Hungary Zrt.  (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-
49.) ügyfélnek a Kohinor 200 SL rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 
Az engedélyező hatóság a Kohinor 200 SL rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/71-1/2013. NÉBIH 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 engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/71-1/2013. NÉBIH 

1.2. Növényvédő szer neve: Kohinor 200 SL 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. június 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Adama Hungary Zrt.   
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: - 

 

II. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

2. A növényvédő szer adatai:  

2.1. Növényvédő szer gyártója: Adama Celsius B.V. Amsterdam (Schaffhausen Branch, 
Svájc) 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: rovarölő permetezőszer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vízoldható koncentrátum (SL) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyag                        ISO név imidakloprid 

CAS szám 138261-41-3 

IUPAC név (E)-1-(6-klór-3-piridinil- metil)-N-nitroimidazolidin-2-
ilidénamin 

tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l 
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III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 

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. 

 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2014. október 1. 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
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1. Ügyfél 
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