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TÁRGY: Nevikén Extra rovar- és 
gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. (1119 Budapest, 
Etele u. 57.) ügyfélnek a Nevikén Extra rovar- és gombaölő 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 Nevikén Extra rovar- és gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 21294/1996. FM számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

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

Az engedély tulajdonosa és a 
növényvédő szer gyártója: 

Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. 
1119 Budapest, Etele u. 57. 

A paraffinolaj hatóanyag gyártója: Total Fluides (Franciaország) 

A mészkén hatóanyag gyártója: Polisenio s.r.l. (Olaszország) 

 

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

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 
felhasználásának előírásai: 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

Veszélyjel 

Xi 

 
irritatív 

F 

 
tűzveszélyes 

A készítmény p.o. LD50 értéke: > 3869 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 
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R-mondatok:  

R 11 Tűzveszélyes 
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

 

S-mondatok:  

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 27/28 Ha az anyagot bőrre jut, a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, és a bőrt kellő 

mennyiségű szappanos vízzel azonnal le kell mosni 
S 29 Csatornába engedni nem szabad 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 

 

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. egyéb környezetvédelmi előírások:  

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

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

Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része, a 7. pontban szereplő 
tűzveszélyességi besorolás, valamint a „Melléklet”  3. pontja hatályukat vesztették. 
 

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

10. Érvényességi idő: 2017. december 31. 
 
 
IV. Az engedélyokirat az alábbi 12. ponttal egészül ki: 

12. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
 

a kiszerelés térfogata/tömege: 0,25 l 0,5 l 1 l 5 l 10 l 20 l 1000 l 

a csomagolószer anyaga: PE flakon PE kanna IBC tartály 
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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 Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, 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, 2012. december 18. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél 
2. Irattár           
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