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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság) az Agria Logisztikai Centrum Kft. (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér. 23. 1. em.) ügyfélnek a Laudis OD 66 gyomirtó permetezőszer párhuzamos behozatali 

engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT: 

 

 

Az engedélyező hatóság a Laudis OD 66 gyomirtó permetezőszer (származási ország: Románia) 

04.2/4009-4/2018. NÉBIH számú párhuzamos behozatali engedélyének érvényességi idejét – a Laudis 

gyomirtó permetezőszer referenciatermék forgalomba hozatali engedélye érvényessége időtartamáig és az 

egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – 2025. március 1. napjáig meghosszabbítja.  

 

Továbbá az engedélyokirat rendelkező része az alábbi szövegrész szerint módosul: 

 

A referencia termék: 

Név: Laudis 

Engedélytulajdonos: Bayer AG (Németország) 

Gyártó: Bayer AG (Németország) 

Engedélyokirat száma: 02.5/2006/2/2007. MgSzHK 

 

 

A párhuzamos behozatali engedély egyéb előírásai változatlanul érvényesek. 

 

Jelen eljárás díja 25.000.- Ft (azaz Huszonötezer forint), amelyet az Ügyfél köteles a kibocsátott számla 

alapján megfizetni. 

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://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.: 6300/676-1/2020. 
Tárgy: Laudis OD 66 gyomirtó permetezőszer 
párhuzamos behozatali engedélyének 
módosítása  
Ügyintéző: Pályiné Deák Noémi 
Oldalak száma: 2 oldal 
Mellékletek: -  
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INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
 

Budapest, 2020. február 21. 

 
 

 
 

 

Jordán László 

igazgató 

 

 

Határozat készült 3 példányban, kapják: 

1. Ügyfél 

2. Referencia szer engedélytulajdonosának hazai képviselője (Bayer Hungária Kft.) 

3. Irattár 

 


