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TÁRGY: Folpan 80 WDG 
gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Makhteshim Agan Hungary Zrt. (1037 Budapest, 
Montevideo u. 6.) által képviselt Makhteshim Agan Industries Ltd. (Izrael) ügyfélnek, a Folpan 
80 WDG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az Engedélyező hatóság a Folpan 80 WDG gombaölő permetezőszer 02.5/775/1/2008. MgSzHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:  

I. Az engedélyokirat A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a 
biztonságos felhasználásának előírásairól szóló 7. pontjának alábbi bekezdései a következők 
szerint módosulnak: 

7/c):  „A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (toxicitási adatok értékelése 
alapján) minimum 200 méter.” mondat törlésre kerül. 
 

7/e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R -, és a biztonságos használatára 
vonatkozó S mondatok: 

Az S 60 és S 61 mondatok törlésre kerülnek, helyükre az S 57 mondat lép: 

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.  
 

7/f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges Sp-mondatok :  

Az SPe 3 mondat a következők szerint módosul: 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növényekre, 
dísznövényekre és zöldségfélékre 5 m, szőlőre és bogyós gyümölcsűekre 20 m, 
almatermésűekre 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet. 

 

Az engedélyokirat 7. pontja az alábbi h) bekezdéssel egészül ki:  

7/h) Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  
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II. Az engedélyokirat az alábbi 15. ponttal egészül ki: 

 
15. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

a kiszerelés térfogata/tömege: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg 

a csomagolószer anyaga: laminált tasak (1 kg, 5 kg), ill. 
 polietilénnel bélelt papírzsák (10 kg, 20 kg) 
 

 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
 
A határozat  jogerőre emelkedését  követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet 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. 

 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2012. szeptember 27.  

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete. 
2. Irattár.          (165/2012.) 


