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ÜGYINTÉZ Ő: Szabó Yvonne 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/902-1/2013 
OLDALAK SZÁMA: 4 
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedély (4 oldal) 

TÁRGY: Vadóc V vadriasztó szer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
Engedélyező hatóság) a Vad Stop Kft. (8360 Keszthely, Stromfeld Aurél u. 8./D) ügyfélnek a Vadóc V 
vadriasztó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság a Vadóc V vadriasztó szer forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak 
szerint engedélyezi: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/902-1/2013 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Vadóc V 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. február 28. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Vad Stop Kft. (8360 Keszthely, Stromfeld Aurél u. 8./D) 

2. A készítmény adatai:  

2.1. A készítmény gyártója: Vad Stop Kft. (8360 Keszthely, Stromfeld Aurél u. 8./D) 
2.2. A készítmény rendeltetése: vadriasztó szer 
2.3. A készítmény formulációja: makrogranulátum (GG) 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő: perlit 

Kémiai név: - 
CAS szám: - 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 85 % ± 1 % 

2.4.2. Összetevő: fakátrány 
Kémiai név: - 
CAS szám: - 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 15 % ± 1 % 

2.4.3. Összetevő: n-vajsav 
Kémiai név: etilecetsav 
CAS szám: 107-92-6 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 0,1 % ± 0,01 % 
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3. Minőségi követelmények: 

3.1. Fizikai-kémiai tulajdonságok:   
Tájékoztató jellegű adatok: megjelenés: szürkésfehér színű, kellemetlen szúrós szagú, granulátum 

szemcseméret: 3-6 mm 
térfogatsűrűség: 95 kg/m³ 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 
Dózis 

(db/100m) 
Kijuttatás 

mezőgazdasági kultúrák 
(szántóföldi és kertészeti növények), 

erdészet 

őz, gímszarvas, 
vaddisznó 

16 
zacskók 

kihelyezése 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítményt a védendő növényállomány körül kell egyenletesen kihelyezni a kártételi időszak előtt a 
vadak okozta kár megelőzésére illetve csökkentésére. 

A gyárilag előállított zacskókat 40-100 cm-es magasságban kifeszített zsinegre, kerítésre, levert karókra, 
fákra, bokrokra, egymástól 6-10 méterre kell felakasztani. A területet minden oldalról meg kell védeni. A 
zacskók elhelyezése, egymástól való távolsága (általában 6-10 m), a földtől való magassága, az adott 
terület sajátosságaitól, a kárt okozó vadfajtól és a terület vadsűrűségétől függ. A vadváltók környékén 
célszerű a zacskókat sűrűbben kirakni. A védekezés folyamatosan, egész évben elvégezhető. 

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

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

Veszélyjel: Xi 

 
irritatív 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 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 

R-mondatok: 

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű 

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű 

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: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, 
orvosi ellátást biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

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

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés mennyisége: 10 x 15 g 
A csomagolószer anyaga: PE zacskó, aromazáró tasak, papírdoboz 

7. Eltarthatóság: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 

8. Forgalmazási kategória: III.  

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 
elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 



04.2/902-1/2013 NÉBIH 

4/4 

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

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni. 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. február 15. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél. 
2. Irattár.           (28/2013)
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/902-1/2013 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Vadóc V 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. február 28. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Vad Stop Kft. (8360 Keszthely, Stromfeld Aurél u. 8./D) 

2. A készítmény adatai:  

2.1. A készítmény gyártója: Vad Stop Kft. (8360 Keszthely, Stromfeld Aurél u. 8./D) 
2.2. A készítmény rendeltetése: vadriasztó szer 
2.3. A készítmény formulációja: makrogranulátum (GG) 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő: perlit 

Kémiai név: - 
CAS szám: - 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 85 % ± 1 % 

2.4.2. Összetevő: fakátrány 
Kémiai név: - 
CAS szám: - 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 15 % ± 1 % 

2.4.3. Összetevő: n-vajsav 
Kémiai név: etilecetsav 
CAS szám: 107-92-6 
tiszta összetevő részaránya (m/m): 0,1 % ± 0,01 % 

3. Minőségi követelmények: 

3.1. Fizikai-kémiai tulajdonságok:   
Tájékoztató jellegű adatok: megjelenés: szürkésfehér színű, kellemetlen szúrós szagú, granulátum 

szemcseméret: 3-6 mm 
térfogatsűrűség: 95 kg/m³ 
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4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 
Dózis 

(db/100m) 
Kijuttatás 

mezőgazdasági kultúrák 
(szántóföldi és kertészeti növények), 

erdészet 

őz, gímszarvas, 
vaddisznó 

16 
zacskók 

kihelyezése 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítményt a védendő növényállomány körül kell egyenletesen kihelyezni a kártételi időszak 
előtt a vadak okozta kár megelőzésére illetve csökkentésére. 

A gyárilag előállított zacskókat 40-100 cm-es magasságban kifeszített zsinegre, kerítésre, levert 
karókra, fákra, bokrokra, egymástól 6-10 méterre kell felakasztani. A területet minden oldalról meg 
kell védeni. A zacskók elhelyezése, egymástól való távolsága (általában 6-10 m), a földtől való 
magassága, az adott terület sajátosságaitól, a kárt okozó vadfajtól és a terület vadsűrűségétől függ. 
A vadváltók környékén célszerű a zacskókat sűrűbben kirakni. A védekezés folyamatosan, egész 
évben elvégezhető. 

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának 
előírásai:  

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

Veszélyjel: Xi 

 
irritatív 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 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 

R-mondatok: 

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű 

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű 

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: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell 
tisztítani. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel 
itatni, orvosi ellátást biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

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

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés mennyisége: 10 x 15 g 
A csomagolószer anyaga: PE zacskó, aromazáró tasak, papírdoboz 

7. Eltarthatóság: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 
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8. Forgalmazási kategória: III.  

 

Budapest, 2013. február 15. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


