
 
 
 
 
 
 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által képviselt Bayer 
CropScience AG (Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország) ügyfélnek a Sfera 
535 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 
tárgyában meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 

Az engedélyező hatóság a Sfera 535 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének a megadásáról rendelkező NTKSz 2953/2005 számú határozatot - egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

I. Az engedélyokirat 7. b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 
 
II. Az engedélyokirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
11. A növényvédő szer eltarthatósága: 
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 
 
III. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
12. Az engedély érvényessége:  2017. december 31. 
 
IV. Az engedélyokirat az alábbi, 14. ponttal egészül ki: 
 
14. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 
a kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter  
a csomagolóeszköz anyaga: HDPE 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
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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 (továbbiakban NÉBIH) elleni kereset 
indításával. 
A keresetlevelet (3 példányban) az NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

 
 

INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2012. december 12. 
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