
 
 
 
 
 
 
 
ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária 
HATÁROZAT SZÁM: 04.2/1310-2/2013 
OLDALAK SZÁMA: 3 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Bordómix DG gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Vivamus Bt. (8272 Szentantalfa, Fő u. 86.) által képviselt 
United Phosphorous Ltd (The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Egyesült 
Királyság) ügyfélnek a Bordomix DG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Bordómix DG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 48133/1999 számú határozatot - egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  
 
I.Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1.A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:  

 

1.1. Engedélyokirat száma: 48133/1999 FVM 

1.2. Növényvédő szer neve: Bordómix DG 

1.3. Engedély érvényessége: 2018. február 28. 

1.4. Engedély tulajdonosa: United Phosphorus 

(The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 
6YN, Egyesült Királyság) 

1.5. Engedély tulajdonos hazai képviselője: Vivamus Bt.,  

8272 Szentantalfa, Fő u. 86. 

 
II. Az engedélyokirat 2.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

2. A növényvédő szer adatai:  

2.1. Készítmény gyártója: Cerxagri (Franciaország) 

2.2. Hatóanyag gyártója:  

        bordói keverék Cerxagri (Franciaország) 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
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2.3. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.4. Növényvédő szer formulációja: WG - vízben diszpergálható granulátum 

2.5. Növényvédő szer összetétele:  

  hatóanyag ISO név Bordói keverék 

  CAS szám 8011-63-0 

  tiszta hatóanyag részaránya 200 g/kg 

         technikai hatóanyag specifikációja Cerexagri Annex II dokumentáció 

 
 
III. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:  

               veszélyjel 

 
Xi 

 
irritatív 

 

 
N 

 
környezeti veszély 

 

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

> 2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség:      kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 
R-mondatok: 
 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat 
 
 
S-mondatok: 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S25 Kerülni kell a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
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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 50 m távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

SPo 2    Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 
 
Az engedélyokirat 5. pontjának „Munkaegészségügyi várakozási idő és élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő” része nem módosul. 
Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része hatályát vesztette. 
IV. Az engedélyokirat 7. pontja visszavonásra kerül. 
 
V. Az engedélyokirat 10. pontjába foglalt szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
10. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 
 a kiszerelés tömege és a csomagolóeszköz anyaga:   
 10 kg, 5 kg - papírzacskó; 0,5 kg - polietilén zacskó karton dobozban;  
 40 g, 30 g - műanyag bevonatú papírzacskó  
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedélyezési eljárás díja 25 000 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, 2013. március 18. 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
       elnök 

   nevében és megbízásából: 
 

 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője – Dr. Imrei Zoltán  
2. Irattár          

 
(64/2013) 

 


