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Mellékletek: 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ( a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Dow AgroSciences Hungary Kft. (2040 Budaörs, Neumann János 
n. 1.) ügyfélnek az Ikarus gyomirtó permetezőszer új néven tfüiénő forgalomba hozatalára vonatkozó
kérelmével kapcsolatban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: 

Az engedélyező hatóság hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 02.5/334/5/2008. MgSzHK számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező Ikarus gyomirtó permetezőszert 

Effigo gyomirtó permetezőszer néven is forgalomba hozza. 

Az Effigo gyomirtó pem1etezőszer forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden 
tekintetben az Ikarus gyomitió pennetezőszer engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek. 

Az engedély tulajdonosa köteles az Effigo gyomirtó pem1etezőszer csomagolóeszközén, jól látható módon 
- az Effigo 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:

„Az Effigo azonos a 02.5/334/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Ikarus gyomirtó 
permetezőszerrel." 

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 az Effigo gyomüió permetezőszer címkéjén haladéktalanul átvezetni az Ikarus 
gyomüió permetezőszer engedélyokirat módosításából következő változásokat. 

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 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 jelen határozat közlésétől 
számított hanninc 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 bánnelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
Tárgyalás taiiása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 



,,.,j(1,_ 

Budapest, 2018. december 5. 

Kapja: 
1. Ügyfél
2. Irattár

INDOKOLÁS 

P.H 

2 

04.2/4418-2/2018. NÉBIH 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

(451/2018.) 








	Effigo fűzve.pdf
	Effigo 04.2.4418-2.2018 indoklás nélkül.pdf
	Effigo cimkeszöveg.pdf

	SHARP@bhk.hu_20191028_142008



