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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
továbbiakban: engedélyező hatóság) 
49.) ügyfélnek a Póker Extra 80 WDG gombaöl
engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére

Az engedélyező hatóság a Póker Extra 80 WDG gombaöl
felhasználási engedélyének megadásáról szóló
szerint: 

 
I.  A készítmény új neve:  Target 80 WDG

II.  A referencia szer feltüntetésének módjára vonatkozóan, a címkén és a reklámhordozókon, az 
alábbiakat írja elő az engedélyező

Az ügyfél köteles a Target 80 WDG
WDG betűméretének legalább 30 %
növényvédő szer nevét az azonosító adatok között, a következ
szövegkörnyezetben:  

 „A Target 80 WDG azonos a Merpan 80 WDG
gombaölő permetezőszerrel.” 

A fenti információ feltüntetése a reklámhordozókon is kötelez
határozat jogerőre emelkedését követő
 

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.
 

A határozat  jogerőre emelkedését  követ
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. 
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyez
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhet
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó 
indításával.  

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj
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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, 2016. január 25. 

Dr. Oravecz Márton  
                                elnök 
                          nevében és megbízásából  
 
 
                        Jordán László 

                       igazgató 
 

P.H. 
 
Kapja:  

1. Ügyfél  
2. Irattár. 
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