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TÁRGY: Substral gyomirtó szer 
gyeptrágyával készítmény 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a TB Agrartechnik  (A-2540 Bad Vöslau, Sellnergasse 2, 
Ausztria) által képviselt Scotts Celaflor HGmbH (A-5020 Salzburg, Karolingerstrasse 7B, 
Ausztria) ügyfélnek a Substral gyomirtó szer gyeptrágyával készítmény 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 Substral gyomirtó szer gyeptrágyával készítmény forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/167/1/2008. MgSzHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 
 

I. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

12. Érvényességi idő: 2015. december 31. 
 
 

II. Az engedélyokirat az alábbi 13. ponttal egészül ki: 

13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
 

a kiszerelés térfogata/tömege: 0,8 kg 2 kg 5 kg 9 kg 15 kg 

a csomagolószer anyaga: LDPE zsák kartondobozban PP vödör PE zsák 

 
 
 
Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni. 

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) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként kell postára adni. 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. december 6. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

 

P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél (Scotts Celaflor HGmbH) 
2. Irattár           

(321/2012.) 


