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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Előadó: Deliagosz Alexandra
Határozatszám: 04.2/8034-1/2011.
Oldalak száma: 2
Melléklet: -

TÁRGY: U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a NuFarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor 
u. 3.) által képviselt  NuFarm GmbH & Co KG  (St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, Ausztria) 
ügyfélnek  az  U  46  M  Plus  750  SL  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

Az engedélyező  hatóság  az  U 46  M Plus  750  SL gyomirtó  permetezőszer forgalomba 

hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 24039/1997. FM számú határozatot 

– egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10. Az engedély érvényessége: 2014. december 31.

Az engedélyezési  eljárás  díja  50.000  Ft,  amelyet  az  ügyfél  köteles  a  kibocsátott  számla 

alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a 

határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni 

kért  határozat  közlésétől  számított  harminc  napon  belül  kell  benyújtani,  vagy  ajánlott 

küldeményként kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. december 6.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselete.

2. Irattár. (298/2011.)



 

 

 
 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Nufarm Hungária Kft. (1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.) által 
képviselt Nufarm GmbH & Co KG (Ausztria) ügyfélnek az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott 
kérelmére meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T :  
 
Az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer 24039/1997. FM számú határozattal kiadott 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 
 

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

kalászosok  
(őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, 
zab, tritikálé, 
fénymag) 
köles 

kétszikű 
gyomnövények 

0,8-1,0 200-300 szárbaindulás 
kezdetéig (BBCH 30), 

valamint három 
szárcsomós állapotot 
követően (BBCH 33) 

a zászlós levél 
kiterüléséig 
(BBCH 39) 

rizs kétszikű 
gyomnövények 

0,8-1,0 200-300 szárbaindulás 
kezdetéig (BBCH 30) 

rét, legelő kétszikű 
gyomnövények 

1,2-1,4 300-400 a gyomnövények 
intenzív növekedési 

időszakában 
rostlen, olajlen kétszikű 

gyomnövények 
0,4-0,5 300 8 leveles állapotig 

(BBCH 18) 
szőlő (négy évnél 
idősebb) 

kétszikű 
gyomnövények 

0,8-1,0 300-400 a bogyók borsó 
nagyságú fejlettsége 

(BBCH 75) után 
gyümölcsös (négy 
évnél idősebb) 

kétszikű 
gyomnövények 

0,8-1,0 300-400 virágzás előtt 
(BBCH 59), vagy 
gyümölcskötődés 
(BBCH 70) után 

Ügyintéző: Janka Adél, Lázár Nelli 
Határozatszám: 04.2/409-1/2013. 
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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Kultúra Károsító A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

római kamilla kétszikű 
gyomnövények 

0,6-0,8 300-400 8 leveles állapotig 
(BBCH 18) 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
Kalászosokban (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), valamint köles kultúrában 
a készítmény a kultúrnövény 4-6 leveles korától a szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30), valamint három 
szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, 
kettő és három szárcsomós (BBCH 31-33) állapotban nem alkalmazható.  
 
A gyomosodás mértékétől függően tavaszi gabonában 0,8 l/ha, őszi gabonában 0,8-1,0 l/ha mennyiséget 
kell felhasználni. A kezelés optimális időpontja a kétszikű gyomnövények 2-4 leveles stádiuma.  
 
Rizs kultúrában a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától 15-20 cm-es fejlettségéig, 
szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30) 0,8-1,0 l/ha mennyiségben alkalmazható. 
 
Rét és legelő területen a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szakaszában - 5-10 cm-es 
növénymagasság mellett - kell végrehajtani. A tapadás elősegítése céljából adalékanyag alkalmazható. 
 
Rostlen és olajlen kultúrákban a készítményt a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél kell kijuttatni, 
durva cseppek (250-300 mikron) formájában. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes 
nap után végezzük. 
 
Négy évesnél idősebb telepítésű szőlőben a kezelést a bogyók borsó nagyságú fejlettsége után, 0,8-1,0 
l/ha dózisban, 300-400 l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek (300-400 mikron) alkalmazásával. 
A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé a növény zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet 
elő. Az eljárás csak sorkezeléssel alkalmazható. 
 
Négy évesnél idősebb telepítésű gyümölcsösök esetében a virágzás előtt, vagy gyümölcskötődés után 
0,8-1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szőlőnél leírt módon. 
 
A római kamilla 5-10 cm magas állományában 0,6-0,8 l/ha dózisban, 300-400 l/ha vízzel kell a szert 
kipermetezni. 
 
A készítmény nem hatásos a poloskafű (Bifora radians), madárhúr (Cerastium spp.), füstike (Fumaria 
spp.), galaj (Galium spp.), gólyaorr (Geranium spp.), árvacsalán (Lamium spp.), székfű (Matricaria spp.), 
tyúkhúr (Stellaria spp.), pipitér (Anthemis spp.) gyomnövények ellen. 

A kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék a készítmény hatását csökkentheti. 
 
A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani! 
 
Légi kijuttatás: kalászos (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), köles, rizs, 
valamint rostlen és olajlen kultúrákban a szárbaindulás kezdetéig (BBCH30) engedélyezett. Rét és 
legelő területen, szőlőben, gyümölcsösökben, valamint római kamilla kultúrában a légi kijuttatás nem 
engedélyezett. 
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A 24039/1997. FM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat „Melléklet 1. és 2. 
pontja” része hatályát vesztette. 
 
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával. 
 
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 
Az ügyfél 2011. május 26. napján benyújtott kérelmében az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kalászos kultúrában a kezelés idejére 
vonatkozó fenológiai állapot kiterjesztését kérte az engedélyező hatóságtól. 
 
Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 
szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (12) bekezdés és a 18. § (1) bekezdés alapján 
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
 
A címkézésre vonatkozó rendelkezés a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 
EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 65. 
cikkén, valamint az 1107/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek 
címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten 
alapul. 
 
A módosítási eljárás díja megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. 
(XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. részének 11.2 pontja alapján történt. 
 
A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges 
alkalmazni. 
 
Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében és 33. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének és a 72. §-ának 
megfelelően hozta meg. A jelen eljárás ügyintézési határideje – a Ket. 33. § (1) és (3) bekezdése alapján 
lett megállapítva. 
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A fellebbezés lehetősége a Ket. 100. § (1) e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Budapest, 2013. március 12. 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár 

 
(10/2013) 



 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/12240-2/2014. 
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Nufarm Hungária Kft. (1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.) által 
képviselt Nufarm GmbH & Co. KG (St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria) ügyfélnek az U 46 M 
Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 
tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

 
Az engedélyező hatóság az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 24039/1997. FM számú határozatot – egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 
 

I. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 
előírások: 
5.1. Veszélyességi besorolás: 
5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

  

Figyelmeztetés: Veszély 

 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H302 Lenyelve ártalmas 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

 

5.2 Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m, légi kezelés esetén 40 m 
távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! 
 
 
 
 
Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő és munkaegészségügyi 
várakozási idő” része nem módosul. 
Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része, illetve a 24039/1997. FM 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat „Melléklet” része hatályát vesztette. 
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II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

7. Kiszerelés, csomagolás:  
7.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1 liter 5 liter 25 liter 1000 liter 

7.2. A csomagolószer anyaga: 
HDPE/COEX 

flakon 
HDPE kanna 

HDPE 
kanna 

IBC  
tartály 

 

 

III. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

9. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 
 

 

IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Az engedély érvényessége: 2019. december 31. 
 

 

A határozat  jogerőre emelkedését  követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával. 

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. december 12. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

 
(451/2014.)  



 

 

Ne zeti Élel iszerlá - izto sági Hivatal 
Növé y-, Talaj- és Agrárkör yezet-védel i 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), a Nufarm Hungária Kft. (1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.) által 
képviselt Nufarm GmbH & Co. KG (St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria) ügyfélnek az U 46 M Plus 

750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 24039/1997. FM számú határozatát – egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint,  

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

10. Érvényességi idő: 2024. december 31. 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 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 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.: 6300/20063-2/2019. 

Tárgy: U 46 M Plus 750 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalo ba hozatali és 
felhasz álási e gedélyé ek ódosítása 

Ügyi téző: Pályi é Deák Noé i 
Oldalak szá a: 2 oldal 

Mellékletek: - 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2019. október 10. 

 

 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár 
 (420/2019.)



 

 

Ne zeti Élel iszerlá - izto sági Hivatal 
Növé y-, Talaj- és Agrárkör yezet-védel i 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 elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), Nufarm Hungária Kft. (1118, Budapest, Dayka G. u. 3.) ügyfélnek 
az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az engedélyező hatóság az U 46 M Plus 750 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 24039/1997. FVM. számú határozatot – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 5.1. és 5.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5.1. Veszélyességi besorolás: 
5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

 

Figyelmeztetés: Veszély 

 

Ikt. sz.: 6300/984-1/2021 

Tárgy: U 46 M Plus 750 SL gyo irtó 
per etezőszer forgalo ba hozatali és 
felhasz álási e gedélyé ek ódosítása 

Ügyi téző: Varga Eszter 

Oldalak szá a: 4 oldal 

Mellékletek: Forgalo ba hozatali és felhasz álási 
e gedélyokirat 
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Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H302 Lenyelve ártalmas 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P330 A szájat ki kell öblíteni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 

a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

 

5.2 Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban 
vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m, légi kezelés esetén 40 m 

távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

7. Kiszerelés, csomagolás: 
 

7.1. A kiszerelés 
térfogata/tömege: 1 liter 

5 liter 20 liter 25 liter 1000 liter 

7.2. A csomagolószer anyaga: HDPE/COEX 

flakon 

HDPE 

kanna 

HDPE 

kanna 

HDPE 

kanna 

IBC  

tartály 

 

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 

 

 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
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hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 

 

Jelen határozat a közlésével végleges. 
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 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. 

 

INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2021.04.01. 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 
2. Irattár          

 

(196/2021.)

http://anyk.nebih.gov.hu/

