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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 Crop Protection A. G. (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél részére a Luzindo rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása tárgyában hivatalból 
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t . 

 
Az engedélyező hatóság a tiametoxam és klorantraniliprol hatóanyagokat tartalmazó Luzindo rovarölő 

permetezőszer (a továbbiakban: szer) 04.2/2454-2/2012. NÉBIH számú határozatában megadott 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 2018. szeptember 19-i hatállyal 

 

v i s s z a v o n j a.  

 
2018. szeptember 19-ét követően a Luzindo rovarölő permetezőszer mindennemű forgalomba 
hozatala tilos. 

A szer felhasználása 2018. december 19-ig engedélyezett. 

 
A 2018. szeptember 19-ig forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a felhasználásra vonatkozó 
türelmi idős rendelkezést szükségtelen öntapadó kivitelű kiegészítő címkézéssel feltüntetni, mert a szer 
felhasználására vonatkozó határidő végéig kezelés nem várható. 

Az ügyfél a nagy- és kiskereskedőknél 2018. szeptember 19-ét követően visszamaradt, nem értékesített 
készleteket köteles a Közösség tagállamain kívül történő értékesítés céljából, vagy az országon belüli 
ártalmatlanításra – a kártalanítási igény kizárásával – visszavenni.  

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit és a felhasználókat 
közlemény útján tájékoztatni. 

 
Jelen határozat a közlésével végleges. 

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. 

Ikt. sz. 04.2/2807-1/2018. 
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forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
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INDOKOLÁS 
 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

 

Budapest, 2018. július 23. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
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1. Ügyfél hazai képviselete 
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