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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság),
képviselt Nisso Chemical Europe GMBH
ügyfélnek a Mospilan 20 SG rovaröl
engedélyének helyesbítése tárgyában 
 

 
 
 
 
Az engedélyező hatóság a Mospilan 20 SG rovaröl
felhasználási engedélyének megadásáról 
módosítása tárgyában kiadott 04.2/4544
engedélyokiratot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett 
 

 
 
 
Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 
„ 3. Az előírt min őségi követelmények

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1. acetamiprid (HPLC/UV)

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

 
Tájékoztató adatok: 

 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény

 
Tárgy: Mospilan 20 SG rovaröl
permetezőszer
és felhasználási engedélyének 
helyesbítése 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.)

isso Chemical Europe GMBH (Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Németország)
Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t : 

Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/2883-1/2011. MgSzH

04.2/4544-1/2015. NÉBIH számú határozat mellékletét képez
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

k i j a v í t j a .  

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

ségi követelmények: 

(HPLC/UV) 20 ± 1,2 % (m/m)  

kémiai tulajdonságok:  Meg kell feleljen az „SG” formuláció FAO 
követelményeinek 

 
Megjelenés: kék színű, enyhén jellegzetes szagú, tapadás 
mentes granulátum. 
Sűrűség: 0,673 g/cm3  
pH: 8,6 (1%-os vizes oldatban mérve)
 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309

E

ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

 

Mospilan 20 SG rovarölő 
szer forgalomba hozatali 

és felhasználási engedélyének 
 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(1016 Budapest, Zsolt u. 4.) által 

42, 40212 Düsseldorf, Németország) 
forgalomba hozatali és felhasználási 

indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

forgalomba hozatali és 
1/2011. MgSzH számú határozat 

határozat mellékletét képező 
az alábbiak szerint: 

 

formuláció FAO 

, enyhén jellegzetes szagú, tapadás 

os vizes oldatban mérve)” 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000  

E-mail: nti@nebih.gov.hu; 

ppp.registration@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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Jelen rendelkezések a Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/2883-1/2011. MgSzH számú határozat 
módosításáról szóló 04.2/9732-2/2015. NÉBIH és 04.2/922-2/2016. NÉBIH számú határozatokban, 
valamint azok mellékletét képező engedélyokiratokban foglalt előírásokat nem érintik. 

 

Jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

  

 
INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2016. június 22. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 
 

Jordán László 
igazgató 

 

P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár      

(207/2016.) 
 
 


