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TÁRGY: Cuprosan 50 WP gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Cresco Chemical Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 
38.) által  képviselt Saldeco  (Calle 4, Mz-B1, Lote 18, Urb. Industrial  Las Vegas, Puente 
Pledra, Lima 22, Peru) ügyfélnek a Cuprosan 50 WP gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta 
az alábbi

H A T Á R O Z A T O T :

A Cuprosan 50 WP gombaölő permetezőszer FVM 11269/2002. számú határozattal kiadott 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása 
mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. engedély száma: FVM 11269/2002.

1.2. növényvédő szer neve: Cuprosan 50 WP

1.3. engedély tulajdonosa: Saldeco  
Calle 4, Mz-B1, Lote 18, Urb. Industrial Las Vegas, 
Puente Pledra, Lima 22, Peru

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

5.  Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

5.1. Mérgező (toxikológiai és környezet károsító ) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:

Xn

ártalmas

N

környezeti veszély
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A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1565 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

5.2. A veszélyes  anyagok veszélyeire/kockázataira  utaló  R -,  és  biztonságos használatára 
vonatkozó S mondatok:

R-mondatok:

R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas
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
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

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

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

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  az  „Élelmezés-egészségügyi  várakozási  idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul.

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  „Megengedett  hatóanyag  maradék”  része  hatályát  
vesztette.

III. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Tűzveszélyességi besorolás:   nem jelölésköteles

IV. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

10. Az engedély érvényessége: 2016. december 31.
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V. Az engedélyokirat az alábbi, 11.  ponttal egészül ki:

11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 10 kg, 25 kg
a csomagolóeszköz anyaga: papírzsák, polietilén béléssel

Egyéb előírások:
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek csomagolóeszközén a határozatnak 
megfelelő  módosítást  kiegészítő  címkén,  vagy átcímkézéssel  fel  kell  tüntetni.  Az elkészült 
címkét,  ill.  kiegészítő  címkét  nyomtatott  és  elektronikus  úton  az  engedélyező  hatósághoz 
nyilvántartás céljából be kell nyújtani.

Az engedély módosítási 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 
Törvényszéktől  a  határozatot  hozó  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ 
(továbbiakban MgSzH Központ) elleni kereset indításával.
A  keresetlevelet  (3  példányban)  az  MgSzH  Központnál  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, 2012. január 19.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője 
2. Irattár (19/2012)
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