
 
 
 
 
 
 

Előadó: Kővári Melinda 
Határozatszám: 04.2/3105-2/2015.  
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: Fusilade Forte gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 
Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 
Az engedélyező hatóság a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének megadásáról szóló 02.5/2465/2/2008. MgSzHK számú határozatot – egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 
 

 

 
I. Az engedélyokirat 6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások” pontjának Légi 
kijuttatásra vonatkozó előírása helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Légi kijuttatás: Kizárólag erdészetben, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, 
nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi 
kijuttatás nem megoldható. Helikopterrel történ ő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő 
adalék hozzáadása kötelező. Lémennyiség: 50-70 l/ha. 

 

 
II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

7. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 
előírások: 
7.1. Veszélyességi besorolás: 

7.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes  

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 
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7.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

   
Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg 
nem értette. 

P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

 
7.2 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 5 m, légi kezelés esetén 20 m 
távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

SPo 2   Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 
7.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

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

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!  

 

IV. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig 
megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 
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2015. május 31-e után 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 75.000 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. 

 

 

INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2015. március 27. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

 (77/2015.) 
 


