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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a
Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc)
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az 
alábbi 

 
Az engedélyező hatóság a Lumax 
engedélyének megadásáról szóló 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

 

I. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

5. Az emberre, állatra, környezetre való 
vonatkozó előírások: 
5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhveszélyesség: 

Tűzveszélyességi besorolás: 
 

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

Veszélyjel: 

R-mondatok:  
R 22 Lenyelve ártalmas 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény

2/2014. 
Tárgy: Lumax
permetezőszer
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a Syngenta Kft. (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt

4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Lumax gyomirtó permetez
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az 

h a t á r o z a t o t: 

Lumax gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
sáról szóló 47179/2004. FVM számú határozatot – 

az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

értéke (patkányon): >2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

nem jelölésköteles

 tűzveszélyes (C)

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

Xn 

 
ártalmas 

N 

 
környezeti veszély 

Lenyelve ártalmas  
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

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

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309
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S-mondatok: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 35 Az anyagot és az 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 

 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

  

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H302 Lenyelve ártalmas. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra∗ 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. 
P330 A szájat ki kell öblíteni. 
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. 

EUH208 S-metolaklór-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 

5.2 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 50 m távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

 

 
                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat  
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5.3. 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! Elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása javasolt.  

 

Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul. 
Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része, valamint a 6. pontban 
szereplő S-mondatok és a Melléklet 3. pontja hatályukat vesztették. 

 

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

7. Kiszerelés, csomagolás:  
7.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 4x5 liter 20 liter 

7.2. A csomagolószer anyaga: műanyag flakon, 
kartonpapír tartóban 

műanyag kanna, kartonpapír 
tartóban 

 

III. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

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

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

 

IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Érvényességi idő: 2019. május 31.  

 

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 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. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2014. május 22. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

(207/2014.) 


