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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság
Siezenheim, Franz-Brötzner Straße 11
elleni szer” gombaölő permetez
módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi
 

 
Az engedélyező hatóság a 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 
1/2011 MgSzH számú határozatát 
alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képez
módosításokkal egységes szerkezetben adja ki:
 

I. Az engedélyokirat 1. 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége:

 

Az engedély módosítási eljárás díja 2
alapján megfizetni. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a 
közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a F
Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkez
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhet
elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) h

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhet
nincs. 
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biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H

Brötzner Straße 11-13, Ausztria) ügyfélnek a „Saprol Rózsa gombabetegségek 
ő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT: 

 hatóság a „Saprol Rózsa gombabetegségek elleni szer” gombaöl
hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 

határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása
alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetben adja ki: 

pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

ngedélyokirat érvényessége: 2023. január 31. 

gedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhet

l számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell 

t küldeményként postára adni. 

vel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhet

rlap (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 

 
 
 

Ikt. sz.: 04.2/348
Tárgy: „Saprol Rózsa gombabetegségek elleni 
szer” gombaölő permetezőszer 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 
Ügyintéző: Henézi Ágnes
Oldalak száma: 

Mellékletek: 

felhasználási engedélyokirat

 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
Handelsgesellschaft m.b.H (A-5071 Wals-

„Saprol Rózsa gombabetegségek 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

„Saprol Rózsa gombabetegségek elleni szer” gombaölő 
hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/1724-

egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az 
alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képező engedélyokiratot a 

5.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. 
határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat 

ővárosi Közigazgatási és 
biztonsági Hivatalnál kell 

ő gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye 

04.2/348-2/2018. 
„Saprol Rózsa gombabetegségek elleni 

szer” gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása  

Henézi Ágnes 

Oldalak száma: 2 oldal 

Mellékletek: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat 
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INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2018. január 26. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 
2. Irattár         (19/2017.) 



Nemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti Élelmiszerlánc
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E-mail: nti@nebih.gov.hu

 

 
FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

 

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
 

1.1. Engedélyokirat száma: 

1.2. Növényvédő szer neve: 

1.3. Engedélyokirat érvényessége:

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója:

2.2. Növényvédő szer rendeltetése:

2.3. Növényvédő szer formulációja:

2.4. Növényvédő szer összetétele

2.4.1. hatóanyag ISO név 

CAS szám 

IUPAC név 

tiszta hatóanyag részaránya

technikai hatóanyag specifikációja
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FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT  

 

 
 szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

04.2/1724-1/2011 MgSzH 

Saprol Rózsa gombabetegségek elleni szer

ngedélyokirat érvényessége: 2023. január 31. 

tulajdonosa: Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H

(A-5071 Wals-Siezenheim, Franz-Brötzner 
Ausztria) 

yártója: Scotts France S.A.S. (Franciaország

rendeltetése: gombaölő szer 

formulációja: EC, emulzióképző koncentrátum 

összetétele:  

tritikonazol 

131983-72-7 

(RS)-(E)-5-(4-klórbenzilidén)-2,2-dimetil
triazol-1-ilmetil)cyklopentanol 

tiszta hatóanyag részaránya 10 g/l 

specifikációja BASF Annex II dokumentáció tartalmazza

. NÉBIH számú határozathoz 
 

biztonsági Hivatalbiztonsági Hivatalbiztonsági Hivatalbiztonsági Hivatal    
védelmi Igazgatóság 

ppp.registration@nebih.gov.hu 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

Saprol Rózsa gombabetegségek elleni szer 

Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H 

Brötzner Straße 11-13, 

(Franciaország) 

dimetil-1-(1H-1,2,4-

tartalmazza 
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3. Az előírt minőségi követelmények:  
 

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1. Hatóanyag (HPLC) 1,05 ± 0,16 % (m/m)  

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Meg kell feleljen az „EC”  formuláció FAO 
követelményeinek 

 
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító 

A kezelések 
maximális 

száma  

(nap) 

A 
kezelések 
közötti 
min. 

időtartam 
(nap) 

A kijuttatáshoz szükséges 

készítmény 

dózisa 
víz 

rózsa lisztharmat, 
rózsarozsda, 
diplokarponos 
levélfoltosság 

6 12-14 60-120 
ml/100 m2 

6-12 l/100 m2 

 
Permetlé elkészítése: 10 ml készítmény 1 l vízbe – ez az oldat a rózsák méretétől függően 8-17 növény 
kezelésére elegendő. 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Rózsában a permetezést legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű elvégezni. Törekedni kell, 
hogy a készítmény a növény minden föld feletti részét alaposan befedje. 50 cm növénymagasság alatt a 
kisebb, 125 cm növénymagasság felett a nagyobb dózist kell alkalmazni. Amennyiben szükséges, a 
kezelést 12-14 nap elteltével meg lehet ismételni. 
 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 
 
5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának 
előírásai:  
5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

                                                 
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján 

GHS piktogram - 

Figyelmeztetés - 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): nem jelölésköteles* 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges. A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként 
kezelhető. 

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: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  

 

5.3. Várakozási idők 
 
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
 
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 

rózsa előírása nem szükséges 

 

                                                 
* A címkén nem feltüntetendő adat 
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5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés 

5.4.1.1. előkészítőknek - 

5.4.1.2. kijuttatóknak - 

 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 
5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés 
 
5.4.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 
 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

 
6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

 
6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 100 ml, 250 ml 

6.2. A csomagolószer anyaga: PE/PA. 
 
7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 
 
Tájékoztató adat: 
A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 
 
 
8. Forgalmazási kategória: III.  

    
 
Budapest, 2018. január 26. 

 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 


