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TÁRGY: GALIGAN 240 EC gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv  (a  továbbiakban:  Engedélyező  hatóság),  a Makhteshim Agan Hungary  Zrt.  (1037,  
Budapest, Montevideo u. 6.) által képviselt Agan Chemical Manufacturers Ltd. (P.O. Boksz 
262,  Ashdod,  Izrael)  ügyfélnek,  a  Galigan  240  EC  gyomirtó  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  Galigan  240  EC  gyomirtó  permetezőszer 11518/2002.  FVM 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1, Az engedély tulajdonosa: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Makhteshim Agan Hungary Zrt. 
1037,  Budapest, Montevideo u. 6.

A növényvédő szer gyártója: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

A hatóanyag gyártója: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

a, Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
Veszélyjel és jelkép:

Xn

ártalmas

    N
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környezeti veszély
b, A készítmény p.o.LD50  értéke (patkányon): 4599 mg/ttkg

c, Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

d, Méhekre való veszélyesség:  előírás szerinti felhasználás esetén nem jelölésköteles

Toxicitási alapon: nem jelölésköteles*

Kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles*

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

R- mondatok:
 R 10 Kevésbé tűzveszélyes
 R 20 Belélegezve ártalmas
 R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
 R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat

S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni 
S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon 

ártalmatlanítani kell
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 

adatlap

f, 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 200 méter távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 méter 
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

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

Az engedélyokirat 6. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része hatályát vesztette.

* Címkén nem feltüntetendő
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III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
A „B tűzveszélyességi osztály” megjelölés, törlésre kerül. 

7, Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes (R 10)

IV, Az engedélyokirat az alábbi 11. ponttal egészül ki:

11, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
A kiszerelés térfogata/tömege: 1 ill. 5 liter 
A csomagolószer anyaga: COEX

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket 
az  elfogadott  címketerv  szerint  elkészített  címkével/kiegészítő  címkével  ellátni,  legkésőbb 
2011. április 29. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

A engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a  Fővárosi Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával. 
A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  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, 2010. október 18.

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (211 /2010.)
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