
Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet

1118 Budapest, 
1537 Budapest, Pf. 407
Telefon: +36 (1) 
ppp.registration
portal.nebih.gov.hu

 
 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság), 
képviselt Bayer AG (Kaiser-Wilhelm
Oberon rovarölő permetezőszer
tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi
 
 

 
 
Az engedélyező hatóság az Oberon rovaröl
engedélyének megadásáról szóló 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett 
 
I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép
 
6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege: 

6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE
 

 

Az engedély módosítási eljárás 
alapján megfizetni. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlését
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc
NÉBIH) kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkez
keresetlevelet elektronikus úton, a 
elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhet
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biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a Bayer Hungária Kft.  (1123 Budapest, Alkotás u. 50

Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Németország
őszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 

tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT: 

Oberon rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének megadásáról szóló 04.2/618-2/2016. NÉBIH számú határozatot 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 szer kiszerelése, csomagolása: 

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege: 0,5 liter; 1 liter  

HDPE, coex HDPE/PA, coex HDPE/EVAL  

ngedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

városi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlését
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: 

vel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhet

rlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Ikt. sz.: 04.2/1071
Tárgy: Oberon rovarölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 
Ügyintéző:

Oldalak száma

Mellékletek:

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 

Németország) ügyfélnek az 
és felhasználási engedélyének módosítása 

forgalomba hozatali és felhasználási 
számú határozatot – egyéb 

 

5.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 

városi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől 
i Hivatalhoz (a továbbiakban: 

ő gazdálkodó szervezet a 
alon keresztül elérhető 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
asztása miatt igazolásnak helye nincs. 

04.2/1071-1/2018. 
Oberon rovarölő permetezőszer 

forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása  
Ügyintéző: Bleicher Edit 
Oldalak száma: 3 oldal 

Mellékletek: - 



04.2/1071-1/2018. NÉBIH  
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2018. március 7. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
 igazgató 

P.H. 
 
Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár         (77/2018.) 


