Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Tőkés Gábor
TÁRGY: Melius permetezési segédanyag
HATÁROZATSZÁM: 02.5/313/2/2010. MgSzHK
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
OLDALAK SZÁMA: 4
módosítása
MELLÉKLET: 4 oldal
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: Engedélyező hatóság), az Agendus kft (2011 Budakalász, Pomázi út 44.) által képviselt
Microcide Ltd (Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR, Egyesült Királyság)
ügyfélnek a Melius permetezési segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T - o t:
Az Engedélyező hatóság a Melius permetezési segédanyag 24072/1997 FVM számú határozattal
megadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát (továbbiakban:engedélyokirat) az egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja. A készítmény egységes
szerkezetbe foglalt „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT”-a jelen
határozat mellékletét képezi.
I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra

Valamennyi
kultúra
Kalászos
gabona
Valamennyi
kultúra

Fel-használás

Gomba-, ill.
rovarölő szer
hatásfokozó
segédanyagként
Gyomirtó szer
hatásfokozó
segédanyagként
Növényvédő
szerek
kijuttatásánál
elsodródásgátló
segédanyagként

A
A kezelések
kezelések
közötti min.
maximális
időtartam
száma

Az utolsó
kezelés ideje

A kijuttatáshoz
szükséges
szer
(l/ha)
2.5 l/ha

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

A felhasznált
növényvédő szer
előírásai szerint

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

A felhasznált
2.5 l/ha
növényvédő szer
előírásai szerint
A felhasznált
2.0 l/ha
növényvédő szer
előírásai szerint

víz
(l/ha)
200-1000 l/ha

200-500 l/ha

50-80 l/ha
(légi)
200-1000 l/ha
(földi)

Felhasználható: Hatásfokozó adalékanyagként gombaölő szerekhez, rovarölő szerekhez, kalászos
gyomirtó szerekhez, vasúti pályatestek gyomirtására engedélyezett készítményekhez, előzetes
keverhetőségi próba alapján, az engedélyokiratban előírt dózisok 20 %-os csökkentésével, 2,5 l/ha
dózisban.
A készítmény hatékonyan alkalmazható lombtalanításra (állományszárításra) engedélyezett
készítmények, valamint egyéb légi és földi úton kijuttatható gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarölő
szerek permetlé elsodródásának megakadályozására 2,0 l/ha dózisban a permetléhez keverve.
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Szilárd formulációjú készítmények esetén a permetlé készítése során a felhasználásra kerülő növényvédő
szert vízzel péppé kell keverni, ezt követően állandó keverés mellett, vékony sugárban öntve kell a
segédanyagot hozzáadni, majd keverés közben az előírt térfogatra feltölteni. Folyékony formulációjú
készítményeknél is először a kisebb vízmennyiségben hígítsuk a növényvédő szert, folyamatosan keverve
adjuk hozzá a segédanyagot, majd töltsük fel vízzel a végső térfogatra. A permetlé intenzív folyamatos
keverését a kijuttatás ideje alatt is biztosítani kell.
Légi kijuttatás: az adott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban
A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.)
FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!
II. Az engedélyokirat 5., 6., és 7.
módosul

pontja (az 5. pontban történő összevonás után) az alábbiak szerint

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának
előírásai:
5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:
Veszélyjelek

Nem jelölésköteles

A készítmény p.o. LD50 értéke
(patkányon):

>5000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

Nem jelölésköteles

R-mondatok: ---

S-mondatok:
S2
S 13
S 23
S 25
S 36/37/39

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
A keletkező permetet nem szabad belélegezni
Kerülni kell a szembejutást
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt kell viselni

különleges S-mondatok:
SP1

SPe 3

A készítménnyel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje
a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

5.2. várakozási idők:
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint
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5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint
5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:
5.3.1. egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak
5.3.1.1. előkészítőknek
A felhasznált növényvédő szer előírásai szerinti
védőeszközök
5.3.1.2. kijuttatóknak

A felhasznált növényvédő szer előírásai szerinti
védőeszközök

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés , illetve a felhasznált növényvédő szer
előírásai szerint
5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: --III. Az engedélyokirat kiegészítésre kerül a készítmény kiszerelésére vonatkozó 11.ponttal:
6.1. a kiszerelés térfogata/tömege:
6.2. a csomagolószer anyaga:

1L
HMPE

5L
HMPE

10 L
HMPE

25 L
HDPE

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket az elfogadott
címketerv szerint elkészített címkével ellátni, legkésőbb 2010. október 30-ig.
Az engedélyezési/módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot
hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért
határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell
postára adni.

INDOKOLÁS
Az ügyfél hazai képviselete 2010. január 7. napján kelt kérelmében a Melius permetezési segédanyag ,
mint növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítását kérte az Engedélyező hatóságtól. A módosítás célja, hogy a
készítmény felhasználható legyen a növényvédő szerek légi kijuttatása esetén elsodródás gátlására.
Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról
szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú melléklete szerinti, a módosításhoz
szükséges adatokat.
Az Engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az engedélyokirat módosításának a R.
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18.§-ában meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Az engedély módosítási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A részének II/11.2. pontja alapján történt.
Az Engedélyező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-72. §-a, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a R. 7. § és a
15-18. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Jelen eljárás ügyintézési határideje a Ket 33.§ (1) és (3) bekezdése, az Éltv 40.§ (1) bekezdése, valamint a
R. 18.§ (3) bekezdése alapján 18 hónap, ami 2011. július 6-án telne le.
Az Engedélyező hatóság hatáskörét és illetékességét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésére, 10. §ának c) pontjára, és a 13. § (1) bekezdésére és a R. 3.§-ára alapozva állapította meg.
A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, az Éltv. 39. § (4) bekezdés d.)
pontja szerint.

Budapest, 2010. május
Lukács László elnök
nevében és megbízásból:
Tóthné Lippai Edit
igazgató
P.H.
Kapja:
1.
2.

Ügyfél hazai képviselete
Irattár

( 109 /2010.)
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT
1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedélyokirat száma:

24072/1997 FVM

1.2. készítmény neve:

MELIUS permetezési segédanyag

1.3. engedélyokirat érvényessége:

2018. december 31.
Microcide Limited
Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds,
Suffolk IP31 2AR, Egyesült Királyság
Tel: 0044 (0)1359 251077
Fax: 0044 (0)1359 251545

1.4. engedélyokirat tulajdonosa:

2. A készítmény adatai:
2.1. készítmény gyártója:

Microcide Limited
Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk
IP31 2AR, Egyesült Királyság
Tel: 0044 (0)1359 251077
Fax: 0044 (0)1359 251545
Microcide Limited
Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk
IP31 2AR, Egyesült Királyság
Tel: 0044 (0)1359 251077
Fax: 0044 (0)1359 251545

2.1.1. hatóanyag gyártója:

2.2. készítmény rendeltetése:

permetezési segédanyag, elsodródásgátló
(Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású
termék)

2.3. készítmény formulációja:

Emulzióképző koncentrátum (EC)

2.4. készítmény összetétele:

95% repceolaj + 5% polietoxilált észterek

2.4.1. hatóanyag

ISO név:

---

Kereskedelmi név Repceolaj
CAS szám: 8002-13-9
2.4.2. hatóanyag

ISO név:

---

Kereskedelmi név Polietoxilált észterek
CAS szám: --1
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3. Az előírt minőségi követelmények:
3.1. hatóanyag tartalom
3.1.1. hatóanyag

Repceolaj

95 m/m %

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:
3.2.1.Megjelenés:

Halvány sárga színű folyadék

3.2.2. Sűrűség:

0,925 kg/dm3

3.2.3. pH

---

3.2.4. Viszkozitás

---

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra

Valamennyi
kultúra
Kalászos
gabona
Valamennyi
kultúra

Fel-használás

Gomba-, ill.
rovarölő szer
hatásfokozó
segédanyagként
Gyomirtó szer
hatásfokozó
segédanyagként
Növényvédő
szerek
kijuttatásánál
elsodródásgátló
segédanyagként

A
A kezelések
kezelések
közötti min.
maximális
időtartam
száma

Az utolsó
kezelés ideje

A kijuttatáshoz
szükséges
szer
(l/ha)
2.5 l/ha

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

A felhasznált
növényvédő szer
előírásai szerint

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

Nincs
korlátozva

A felhasznált
2.5 l/ha
növényvédő szer
előírásai szerint
A felhasznált
2.0 l/ha
növényvédő szer
előírásai szerint

víz
(l/ha)
200-1000 l/ha

200-500 l/ha

50-80 l/ha
(légi)
200-1000 l/ha
(földi)

Felhasználható: Hatásfokozó adalékanyagként gombaölő szerekhez, rovarölő szerekhez, kalászos
gyomirtó szerekhez, vasúti pályatestek gyomirtására engedélyezett készítményekhez, előzetes
keverhetőségi próba alapján, az engedélyokiratban előírt dózisok 20 %-os csökkentésével, 2,5 l/ha
dózisban.
A készítmény hatékonyan alkalmazható lombtalanításra (állományszárításra) engedélyezett
készítmények, valamint egyéb légi és földi úton kijuttatható gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarölő
szerek permetlé elsodródásának megakadályozására 2,0 l/ha dózisban a permetléhez keverve.
Szilárd formulációjú készítmények esetén a permetlé készítése során a felhasználásra kerülő növényvédő
szert vízzel péppé kell keverni, ezt követően állandó keverés mellett, vékony sugárban öntve kell a
segédanyagot hozzáadni, majd keverés közben az előírt térfogatra feltölteni. Folyékony formulációjú
készítményeknél is először a kisebb vízmennyiségben hígítsuk a növényvédő szert, folyamatosan keverve
adjuk hozzá a segédanyagot, majd töltsük fel vízzel a végső térfogatra. A permetlé intenzív folyamatos
keverését a kijuttatás ideje alatt is biztosítani kell.
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Légi kijuttatás: az adott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban
A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.)
FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!
5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának
előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:
Veszélyjelek

Nem jelölésköteles

A készítmény p.o. LD50 értéke
(patkányon):

>5000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

Nem jelölésköteles

R-mondatok: ---

S-mondatok:
S2
S 13
S 23
S 25
S 36/37/39

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
A keletkező permetet nem szabad belélegezni
Kerülni kell a szembejutást
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

különleges S-mondatok:
SP1

SPe 3

A készítménnyel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje
a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

5.2. várakozási idők:
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint
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5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:
5.3.1. egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak
5.3.1.1. előkészítőknek

A felhasznált növényvédő szer előírásai szerinti
védőeszközök

5.3.1.2. kijuttatóknak

A felhasznált növényvédő szer előírásai szerinti
védőeszközök

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer
előírásai szerint
5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: ---

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása:
6.1. a kiszerelés térfogata/tömege:
6.2. a csomagolószer anyaga:

1L
HMPE

5L
HMPE

10 L
HMPE

25 L
HDPE

7. A készítmény eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
8. Forgalmazási kategória:

III.
Budapest, 2010. május
Lukács László elnök
nevében és megbízásból:
Tóthné Lippai Edit
igazgató
P.H.
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