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Előadó: Szabó Yvonne 
Határozatszám: 04.2/1778-1/2014 
Oldalak száma: 5 oldal 
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 

Tárgy: Keratív permetezőszer segédanyag 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Cheminova Magyarország Kft. (1027 Budapest, Ganz utca 
16.) ügyfélnek a Keratív permetezőszer segédanyag 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 Keratív permetezőszer segédanyag forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/842/2/2010 MgSzHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 
1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/3500/1/2007 MgSzHK 

1.2. A készítmény neve: Keratív  

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2017. október 9. 

1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Cheminova Magyarország Kft. 
1027 Budapest, Ganz utca 16. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Lamberti S.p.A. 

Via Piave, 18 21041 – Albizzate, Olaszország 

2.2. A készítmény rendeltetése: permetezőszer segédanyag 

2.3. A készítmény formulációja: vízoldható folyékony készítmény (SL) 

2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció 
tartalmazza. 

2.4.1. Összetevő: dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát 

CAS-szám: 151911-51-2 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 



04.2/1778-1/2014 NÉBIH 

2/5 

tiszta összetevő részaránya: 324 g/l 

3. Minőségi követelmények: 
 

3.1. Összetevő:   
dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát 30 ± 1,5 m/m % 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Tájékoztató jellegű adatok: megjelenés: színtelen, enyhe szagú folyadék 

pH(20 g/l):5 ± 1 
sűrűség (20 C°): 1,08 g/cm³ 

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 
A kijuttatáshoz szükséges 
szer víz 

mennyisége (l/ha) 

Tapadás fokozó, más növényvédő szerekkel együtt 
használható. 

0,5-1 200-300 

Tankkeverék formában különböző gyomirtó, gombaölő és rovarölő permetező szerek tapadásának, 
esőállóságának és aktivitásának javítására, a növényvédő szerek engedélyezett dózisával 
felhasználva. 

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer okirata szerint. 

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

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

R-mondatok: nem jelölésköteles 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

 



04.2/1778-1/2014 NÉBIH 

3/5 

5.1.2 Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: nem jelölésköteles 

Figyelmeztetés: nem jelölésköteles 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó 
P 270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be 
kell tartani a használati utasítás előírásait. 

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 távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

5.2. Várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott 
növényvédő szer előírásai szerint. 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, 
illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, védőkalap, 
védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védő lábbeli, valamint a készítménnyel 
együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. Légzésvédő eszköz használata a felhasznált 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint. 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 
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Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel 
itatni, orvosi ellátást biztosítani. 
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

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

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen! 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata (liter): 0,05 0,2 2,5 5 
A csomagolószer anyaga: HDPE HDPE HDPE HDPE 

7. A készítmény eltarthatósága: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

A készítmény 20°C alatt tárolva kristályosodhat, hosszabb tárolási idő esetén kiválás történhet. 
Ilyenkor a készítmény melegítésével és keverésével kell biztosítani a teljes homogenizálást 
felhasználás előtt. 

8. Forgalmazási kategória: III.  

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 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 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. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. április 22. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél 
2. Irattár          (118/2014.) 
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 
1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/3500/1/2007 MgSzHK 

1.2. A készítmény neve: Keratív  

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2017. október 9. 

1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Cheminova Magyarország Kft. 
1027 Budapest, Ganz utca 16. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Lamberti S.p.A. 

Via Piave, 18 21041 – Albizzate, Olaszország 

2.2. A készítmény rendeltetése: permetezőszer segédanyag 

2.3. A készítmény formulációja: vízoldható folyékony készítmény (SL) 

2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció 
tartalmazza. 

2.4.1. Összetevő: dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát 

CAS-szám: 151911-51-2 

tiszta összetevő részaránya: 324 g/l 

3. Minőségi követelmények: 
 

3.1. Összetevő:   
dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát 30 ± 1,5 m/m % 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Tájékoztató jellegű adatok: megjelenés: színtelen, enyhe szagú folyadék 

pH(20 g/l):5 ± 1 
sűrűség (20 C°): 1,08 g/cm³ 
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4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 
A kijuttatáshoz szükséges 
szer víz 

mennyisége (l/ha) 

Tapadás fokozó, más növényvédő szerekkel együtt 
használható. 

0,5-1 200-300 

Tankkeverék formában különböző gyomirtó, gombaölő és rovarölő permetező szerek tapadásának, 
esőállóságának és aktivitásának javítására, a növényvédő szerek engedélyezett dózisával 
felhasználva. 

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer okirata szerint. 

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

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

R-mondatok: nem jelölésköteles 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

5.1.2 Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: nem jelölésköteles 

Figyelmeztetés: nem jelölésköteles 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó 
P 270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be 
kell tartani a használati utasítás előírásait. 

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 távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

5.2. Várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott 
növényvédő szer előírásai szerint. 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, 
illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, védőkalap, 
védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védő lábbeli, valamint a készítménnyel 
együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. Légzésvédő eszköz használata a felhasznált 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint. 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel 
itatni, orvosi ellátást biztosítani. 
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

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

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen! 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata (liter): 0,05 0,2 2,5 5 
A csomagolószer anyaga: HDPE HDPE HDPE HDPE 
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7. A készítmény eltarthatósága: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

A készítmény 20°C alatt tárolva kristályosodhat, hosszabb tárolási idő esetén kiválás történhet. 
Ilyenkor a készítmény melegítésével és keverésével kell biztosítani a teljes homogenizálást 
felhasználás előtt. 

8. Forgalmazási kategória: III.  

Budapest, 2014. április 22. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


