
  

 
 
 
 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság) a Brinkman Hungary Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szántó 
Kovács János u. 180.) ügyfélnek a Bumble bee poszméh virágbeporzó makroszervezet 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság Bumble bee poszméh virágbeporzó makroszervezet forgalomba 
hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/2032-4/2012 NÉBIH 

1.2. A termék neve: Bumble bee poszméh 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. október 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Brinkman Hungary Kft. 
(6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.) 

2. A termék adatai: 

2.1. A termék gyártója: Agrobio S.L. 
(Ctra Nacional 340. km 419,04745 El Viso (La Mojonera), 
Almera, Spanyolország) 

2.2. A termék rendeltetése: virágbeporzó makroszervezet 
2.3. A termék összetevői: Bombus terrestris – földi poszméh 
2.4. A termék formulációja: élő állat 

3. Az előírt minőségi követelmények: 

A termék kereskedelmi megnevezése 
Aktív élő szervezet tartalom 
(megengedett eltérés ± 5%) 

Bumble bee 100 egyed / kaptár 
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4. A termék összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások: 

A termék kereskedelmi 
megnevezése 

Kultúra 
Felhasználás 

módja 
Dózis 

(kaptár/termesztő felület) 

Bumble bee 

hajtatott-
paradicsom, 

paprika, 
tojásgyümölcs, 
sárgadinnye, 

cukkini, 
szamóca, 
bogyósok 

termesztő 
berendezésbe 

kihelyezés 
1 kaptár / 400-2000 m2 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A poszméhek segítségével jobb terméskötődést érhetünk el hajtatott kultúrákban. 

A termék alkalmazását az első virágok nyílásakor lehet megkezdeni. A poszméheket a kaptár 
elhelyezése után leghamarabb 20 perc múlva szabad csak kiengedni; minél melegebb van a 
termesztőberendezésben, annál hosszabb (akár egy óra) legyen a várakozási idő. A kaptár 
kinyitásakor (lehetőleg korán reggel vagy késő délután) a termesztőberendezés szellőzői legyenek 
csukva, hogy a poszméhek az első, tájékozódó repülésük során csak a növényház belsejét ismerjék 
meg. 

A poszméhek érzékenyek lehetnek egyes rovarölő szerekre, ezért növényvédő szerekkel való egyidejű 
alkalmazásuk esetén a szerek engedélyokirataiban előírt kockázatcsökkentő intézkedések 
betartására fokozottan ügyelni kell! 

A poszméheket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte 
esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni. 

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

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

Veszélyjel: Nem jelölésköteles. 

A termék p.o. LD50 értéke (patkányon): Nem értelmezhető. 
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:  Nem jelölésköteles. 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles. 
                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.2. Várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

A poszméh szúrása allergiás reakciót válthat ki. 

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: Nem szükséges. 

A felhasználó illatszerek használatától és a kaptár kopogtatásától tartózkodjon. 

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Poszméh szúrása esetén oldható kalcium készítményt kell itatni. 

6. A termék kiszerelése, csomagolása: 

A termék kereskedelmi megnevezése A csomagolás méretei (cm) A csomagolószer anyaga 
Bumble bee 28x20x25 PE, kartonpapír 

7. A termék eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, 10-15 °C hőmérsékleten, táp és tápoldat biztosításával legfeljebb 7 
nap. 

8. Forgalmazási kategória: III.  

A termék 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. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől 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. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. október 31. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél. 
2. Irattár.          (234/2012.) 
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/2032-4/2012 NÉBIH 

1.2. A termék neve: Bumble bee poszméh 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. október 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Brinkman Hungary Kft. 
(6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.) 

2. A termék adatai: 

2.1. A termék gyártója: Agrobio S.L. 
(Ctra Nacional 340. km 419,04745 El Viso (La Mojonera), 
Almera, Spanyolország) 

2.2. A termék rendeltetése: virágbeporzó makroszervezet 
2.3. A termék összetevői: Bombus terrestris – földi poszméh 
2.4. A termék formulációja: élő állat 

3. Az előírt minőségi követelmények: 

A termék kereskedelmi megnevezése 
Aktív élő szervezet tartalom 
(megengedett eltérés ± 5%) 

Bumble bee 100 egyed / kaptár 

4. A termék összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások: 

A termék kereskedelmi 
megnevezése 

Kultúra 
Felhasználás 

módja 
Dózis 

(kaptár/termesztő felület) 

Bumble bee 

hajtatott-
paradicsom, 

paprika, 
tojásgyümölcs, 
sárgadinnye, 

cukkini, 
szamóca, 
bogyósok 

termesztő 
berendezésbe 

kihelyezés 
1 kaptár / 400-2000 m2 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A poszméhek segítségével jobb terméskötődést érhetünk el hajtatott kultúrákban. 

A termék alkalmazását az első virágok nyílásakor lehet megkezdeni. A poszméheket a kaptár 
elhelyezése után leghamarabb 20 perc múlva szabad csak kiengedni; minél melegebb van a 
termesztőberendezésben, annál hosszabb (akár egy óra) legyen a várakozási idő. A kaptár 
kinyitásakor (lehetőleg korán reggel vagy késő délután) a termesztőberendezés szellőzői legyenek 
csukva, hogy a poszméhek az első, tájékozódó repülésük során csak a növényház belsejét ismerjék 
meg. 

A poszméhek érzékenyek lehetnek egyes rovarölő szerekre, ezért növényvédő szerekkel való egyidejű 
alkalmazásuk esetén a szerek engedélyokirataiban előírt kockázatcsökkentő intézkedések 
betartására fokozottan ügyelni kell! 

A poszméheket a termesztőberendezésben tűző naptól és csepegő víztől védve, hangyák jelenléte 
esetén, azok bejutását kizáró módon, fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni. 

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

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

Veszélyjel: Nem jelölésköteles. 

A termék p.o. LD50 értéke (patkányon): Nem értelmezhető. 
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:  Nem jelölésköteles. 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles. 

5.2. Várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

A poszméh szúrása allergiás reakciót válthat ki. 

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: Nem szükséges. 

A felhasználó illatszerek használatától és a kaptár kopogtatásától tartózkodjon. 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
 



Melléklet a 04.2/2032-4/2012 NÉBIH számú határozathoz 

3/3 

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Poszméh szúrása esetén oldható kalcium készítményt kell itatni. 

6. A termék kiszerelése, csomagolása: 

A termék kereskedelmi megnevezése A csomagolás méretei (cm) A csomagolószer anyaga 
Bumble bee 28x20x25 PE, kartonpapír 

7. A termék eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, 10-15 °C hőmérsékleten, táp és tápoldat biztosításával legfeljebb 7 
nap. 

8. Forgalmazási kategória: III.  

 

Budapest, 2012. október 31. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 


