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TÁRGY: NEMASOL 510 talajfertőtlenítő szer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének visszavonása és 
„nélkülözhetetlen használat” kategóriában 
történő engedélyezése 

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a  Taminco N.V. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi 
Képviselete (2094 Nagykovácsi, Séta u. 7.) által képviselt Taminco N.V. (Pantserschipstraat 207 
B-9000 Gent Belgié Haven 9400A, Belgium) ügyfél kérelmére a Nemasol 510 talajfertőtlenítő  
szer forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  „nélkülözhetetlen  használat” 
kategóriában történő engedélyezése tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a  metám  (metám-nátrium formájában) hatóanyagot tartalmazó 
Nemasol  510  talajfertőtlenítő  szer FVM  15.264/2003. számú  forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyét  2014.  június  30-i  hatállyal  visszavonja.  A  szer felhasználását 
„nélkülözhetetlen használat” kategóriában engedélyezi. 

Az engedélyes a szert 2014. június 30. után nem hozhatja forgalomba. Az értékesítési 
láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra az engedélyező hatóság  türelmi 
időt biztosít az alábbiak szerint:

A nagy- és kiskereskedők raktárkészleteiket 2014. szeptember 30-ig értékesíthetik. A szer 
felhasználása 2014. december 31-ig engedélyezett. 

A készítmény felhasználása 2011. január 13-ig az FVM 15.264/2003. számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélynek a jelen határozat módosításait megelőző előírásai szerint 
történhet. Ezt követően a jelen határozat 4. pontjában foglalt módosításokkal alkalmazható.

2010.  március  1-jétől  kell  alkalmazni  az  engedélyokiratnak  a  jelen  határozat  által 
módosított 5. és 6. pontjának előírásait.

Az engedélyező  hatóság  a  Nemasol  510 talajfertőtlenítő  szer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyének megadásáról  szóló FVM  15.264/2003. számú határozatot  – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:



Ültetés és vetés előtti általános talajfertőtlenítésre, valamint palántanevelő ágyak talajának vetés 
előtti fertőtlenítésére, és a növények cserepezéséhez használt föld fertőtlenítésére használható.

kultúra károsító
a kijuttatáshoz 

szükséges 
szermennyiség

hajtatott zöldségfélék 
(zöldpaprika,  
paradicsom, uborka,  
sárgarépa, zeller,  
petrezselyemgyökér)

gyökérgubacs fonálférgek, talajlakó 
kártevők, talajból fertőző kórokozók, 
gyomok

120 ml/m2

dísznövények gyökérgubacs fonálférgek, talajlakó 
kártevők, talajból fertőző kórokozók, 
gyomok

120 ml/m2

burgonya közönséges burgonya-fonálféreg,  
talajlakó kártevők, talajból fertőző 
kórokozók

1200 l/ha

szamóca fonálférgek, talajlakó kártevők, talajból  
fertőző kórokozók, gyomnövények 

1200 *
(120 ml/m2)

     * A kijuttatáshoz víz hozzáadása nem szükséges.

Az engedélyokirat  5. számú pontjában szereplő a  „Méhekre nem veszélyes; Közegészségügyi 
szempontból veszélyes; Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap” szöveg helyébe  az alábbi 
szövegrész lép: 

Méhekre való veszélyesség:

Kockázat alapján: rendeltetésszerű felhasználása esetén nem jelölésköteles.

Munkaegészségügyi várakozási idő:  4 nap.

Az engedélyokirat 5. pontjának f) bekezdése az alábbi sorokkal egészül ki:

SPe 3 A  vízi  szervezetek  védelme  érdekében  a  felszíni  vizektől  200  m távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

SPe 8 Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Az engedélyokirat  6. számú pontjában szereplő az  „egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és  
kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli” szöveg helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
„Az alkalmazás során előírt egyéni védőeszközök, illetve a felsoroltakkal legalább egyenértékű 
védelmet nyújtó eszközök előkészítőknek és kijuttatóknak:

védőoverall, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli (gumicsizma).



Légzésvédelem:

- szabadföldön: A2P3 betéttel ellátott félálarc és védőszemüveg,
- üvegházban:   A2P3 betéttel ellátott teljes álarc.”

Az engedélyokirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:

     12. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

Kiszerelési egységek: 60 és 210 literes műanyag hordó.

A címketerv jóváhagyására és a termékcímkére vonatkozó döntés:

     1. Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen határozat 5. és 6. 
pontja  szerinti  módosításoknak  megfelelő  átcímkézést  a  jóváhagyott  címkeszöveg  alapján 
elkészített  címkével,  vagy  kiegészítő  címkével  legkésőbb  2010.  február  28-ig  elvégezni, 
valamint  ezzel  egyidejűleg az elkészült,  forgalomba került  címkét  nyomtatott  és elektronikus 
úton is az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. 

    2.  A  növényvédő  szer  2011.  január  13-át  követően  csak  a  jelen  határozat  valamennyi 
rendelkezését  tartalmazó,  jóváhagyott  címkeszöveg  alapján  elkészített  címkével  kerülhet 
forgalomba. Az ügyfél köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a forgalomba 
hozatalra  és  felhasználásra  megállapított  feltételeket,  továbbá  a  jelen  határozatban  foglalt 
módosításokat a jóváhagyott  címketerv szerint  elkészített  címkével,  vagy kiegészítő címkével 
ellátni, legkésőbb 2011. január 13-ig, valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került 
címkét  nyomtatott  és  elektronikus  úton  is  az  engedélyező  hatósághoz  nyilvántartás  céljából 
benyújtani.

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet 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  (a  továbbiakban:  MgSzH 
Központ) elleni kereset indításával. 

A  keresetlevelet  (3  példányban)  az  engedélyező  hatóságnál  a  felülvizsgálni  kért  határozat 
közlésétől  számított  harminc  napon  belül  kell  benyújtani,  vagy  ajánlott  küldeményként  kell 
postára adni. 

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Kelt: Budapest, 2009. december 21. napján



 Lukács László elnök 
                                 nevében és megbízásából:

                   Dr. Halmágyi Tibor                    igazgató  
                                                               P.H.
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1. Ügyfél.
2. Irattár.
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