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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 
Syngenta A. G. (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek az Aphox rovarölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása tárgyában kiadott határozat módosítása ügyében 
meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az engedélyező hatóság az Aphox rovarölő permetezőszer (a továbbiakban: szer) 04.2/288-2/2016. 
NÉBIH számú határozattal megadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása 
tárgyában kiadott 04.2/2193-2/2018. NÉBIH számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett – az alábbiak szerint 

m ó d o s í t j a: 
 
Az ügyfél 2018. június 30. után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert. 
 
Az engedélyező hatóság a legkésőbb 2018. június 30-ig Magyarországra beérkezett szerre, valamint az 
értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra türelmi időt biztosít az 
alábbiak szerint: 

Az ügyfél (engedélyes), továbbá a nagy- és kiskereskedők raktárkészleteiket az eltarthatósági idő 
végéig értékesíthetik. 

A szer felhasználása eltarthatósági idő végéig engedélyezett. 
 
 

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

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 
kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető 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 kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
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INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2018. december 3. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          (428/2018.) 


