
1 

 
 
 
 
 

Előadó: Talabér Cecília 
Határozatszám: 04.2/2196-1/2016. 
Oldalak száma: 2 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: Fazilo rovarölő permet 
forgalomba hozatalának engedélyezése 
Triathlon rovaröl ő permet néven 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Terracotta Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 18.) 
által képviselt Compo GmbH (Gildenstrasse 38, D-48157 Münster, Németország) ügyfélnek a Fazilo 
rovarölő permet új néven történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével kapcsolatban meghozta az 
alábbi  

H a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 02.5/1337/1/2010. MgSzHK számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező Fazilo rovarölő permetet 

Triathlon rovaröl ő permet néven is forgalomba hozza. 

A Triathlon rovarölő permet forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden tekintetben a 
Fazilo rovarölő permet engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek.   

Az engedély tulajdonosa köteles a Triathlon rovarölő permet csomagolóeszközén, jól látható módon – az 
Triathlon betűméretének legalább 30 %-ával, de minimum 12-es betűmérettel – feltüntetni a referencia szer 
nevét az azonosító adatok között, a következő, legalább 8-as betűméretű szövegkörnyezetben:  

„A Triathlon  azonos a 02.5/1337/1/2010. MgSzHK számon engedélyezett Fazilo rovarölő permettel.” 

A fenti információ feltüntetése a megadott betűnagyságokkal a reklámhordozókon is kötelező. 

A növényvédő szer csak a jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba, 
amely a rendelkező részben foglaltak kivételével meg kell, hogy egyezzen a referencia szer elfogadott 
címkéjével. 

Az ügyfél továbbá köteles a Triathlon rovarölő permet címkéjén haladéktalanul átvezetni a Fazilo rovarölő 
permet engedélyokirat módosításából következő változásokat. 

Az engedélyezési 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 Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban 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  

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

ppp.registration@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2016. április 6. 

Dr. Oravecz Márton  
                                elnök 
                          nevében és megbízásából  
 
 
 
                        Jordán László 

                       igazgató 
 

P.H. 
 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 

(119/2016.) 


