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Tárgy: Targa Super gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) az Arysta LifeScience Magyarország Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 
3-5.) által képviselt Nissan Chemical Industries Ltd. (Kowa Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, 
Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japán) ügyfélnek a Targa Super 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 Targa Super gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének megadásáról szóló 18125/1995. FM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett – 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 vonatkozó 
előírások: 

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

Veszélyjel 

Xn 

 
ártalmas 

N 

 
környezeti veszély 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyesség: kevésbé tűzveszélyes (R10) 

R-mondatok:  

R 10 Kevésbé tűzveszélyes 
R 20 Belélegezve ártalmas 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
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R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárosodást okozhat 
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 

 

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 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni 
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 
S 25 Kerülni kell a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét 
 

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 30 m távolságban tartson meg 
egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 
5.2. 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 „Munkaegészségügyi várakozási idő és élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő” része nem módosul. 
 
 

II. Az engedélyokirat 7. pontja törlésre került. 

 

III. A Melléklet 1. pontjából a burgonyára vonatkozó technológiai előírás törlésre került. 

 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
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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. 

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. 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2013. május 10. 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

 

Jordán László 
igazgató 

 

P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          
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