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1kt. sz.: 04.2/4466-1/2017 

Tárgy: Rovral Aquaflow gombaölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének 

visszavonása 

Ügyintéző: Molnárné Kővári Melinda, 

Szabó Yvonne 

Oldalak száma: 2 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a BASF Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) által 
képviselt BASF S.E. (D-67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfél részére a Rovral Aquaflow 

gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása 
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

határozatot. 

Az engedélyező hatóság az iprodion hatóanyagot tartalmazó Rovral Aquaflow gombaöl ő

perm etezőszer (a továbbiakban: szer) 02.5/421/4/2008. MgSzHK számú határozatában megadott 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét azonnali hatállyal 

vi ss zavo nja. 

Az ügyfél a fenti határidő után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szert. 
Az engedélyező hatóság a legkésőbb 2017. december 6-ig Magyarországra beérkezett szerre, 
valamint az értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra tür elmi idő t 

biztosít az alábbiak szerint: 

Az ügyfél (engedélyes), továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2018. 
március 5-ig értékesíthetik. 
A szer felhasználása 2018. június 5-ig engedélyezett. 

Az ügyfél köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a türelmi időre vonatkozó 
rendelkezéseket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2018. január 15-ig, 
valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került kiegészítő címkét az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen 
határozat számát, a szer nevét, valamint a türelmi időre vonatkozó rendelkezéseket. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anvk.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 indoklás része nem nyilvános"

 

Budapest, 2017. december 6. 

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

Dr. Oravecz Márton
elnök 

·-
nevében /j megbízásából:

\ster� \{._ 

,;;;e:-� . �"'ot \ Jordán László

� �- \ Igazgató 

'� P. i! 
.i yi·1 
\ � .... 
"� 

2 

(377/2017.) 


