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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
továbbiakban: engedélyező hatóság), a
SBM Développement S.A.S. (60 Chemin des Mouilles
Curalia atka- és rovarölő permetez szer
tárgyában meghozta az alábbi 

I. Az engedélyező hatóság a Curalia atka
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról 
számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett 

 
 I. Az engedélyokirat 1.4.  pontja az alábbiak szerint módosul:

 
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

 
A határozat jogerőre emelkedését követ en
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton 
az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.
 
Az engedély módosítási eljárás díja 
megfizetni. 
 
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. 
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlését l 
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc
kell benyújtani. 
 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkez  gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a 
űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.
 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhet , ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.
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h a t á r o z a t o t . 

 
Curalia atka- és rovarölő permetezőszer

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/2199
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az a

m ó d o s í t j a: 

az alábbiak szerint módosul:  

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: SBM Développement S.
60 Chemin des Mouilles 
69130 Ecully  
Franciaország 

A határozat joger re emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton 
az engedélyez  hatósághoz nyilvántartás céljából. 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  
A keresetlevelet a F városi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlését l 

belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 

A jogi képvisel vel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhet  elektronikus 

rlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
tása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

 

Ikt. sz.: 6300/622
Tárgy: Curalia atka
forgalomba hozatali és felha

engedélyének 

Ügyintéző: Simon Andrea

Oldalak száma

Mellékletek: Forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyokirat

els fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
Otthon u. 25.) által képviselt 

, 69130 Ecully, Franciaország) ügyfél kérelmére a 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 

permetez szer (a továbbiakban: szer) 
04.2/2199-2/2018. NÉBIH 

az alábbiak szerint: 

.A.S. 
60 Chemin des Mouilles  

gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton 

amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 

A keresetlevelet a F városi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől 
biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 

A jogi képvisel vel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresztül elérhető elektronikus 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
tása a keresetlevélben kérhet , ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
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INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2019. február 27. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

(88/2019) 
 
  



 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj

 

 

FORGALOMBA HOZATALI 

 
 
1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma: 

1.2. Növényvédő szer neve: 

1.3. Engedélyokirat érvényessége:

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képvisel je:

 
 

2.  A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése:

2.3. Növényvédő szer formulációja:

2.4. Növényvédő szer összetétele: 

2.4.1. hatóanyag                          

CAS szám

IUPAC név

tiszta hatóanyag részaránya
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FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT 

 
 

1.  A növényvéd  szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

04.2/2199-2/2018. NÉBIH

Curalia 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: SBM Développement S.
60 Chemin des Mouilles, 
69130 Ecully, Franciaország

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Dr. Horn András 
1118 Budapest, Otthon u. 25.

Bayer CropScience S.A.S.  
16 rue Jean-Marie Leclair CP 106  

F-69266 Lyon Cedex 09, Franciaország

rendeltetése: atka- és rovarölő szer 

formulációja: SC szuszpenzió koncentrátum 

  

ISO név spirodiklofen 

CAS szám 148477-71-8 

IUPAC név 3-(2,4-diklórfenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dek
2,2-dimetilbutirát 

tiszta hatóanyag részaránya 240 g/l 

NÉBIH számú határozathoz 

biztonsági Hivatal 
védelmi Igazgatóság 

FELHASZNÁLÁSI 

2/2018. NÉBIH  

.A.S. 
,  

69130 Ecully, Franciaország 

1118 Budapest, Otthon u. 25. 

 

69266 Lyon Cedex 09, Franciaország 

oxaspiro[4.5]dek-3-en-4-il 
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3. Az előírt minőségi követelmények:  

3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1. hatóanyag: spirodiklofen (GC) 22,3±1,3% (m/m)  

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  Meg kell felelnie az SC formuláció „FAO” 
követelményeinek 

 
 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 

A 
kezelések 
maximális 

száma 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

Az utolsó kezelés 
időpontja 

(fenológiai  állapot 
alapján) 

szer 
(l/ha) 

víz 
(l/ha) 

alma 
levélatkák, 
takácsatkák 

1 0,4-0,6 600-1500 
fajtára jellemző 
színeződés kialakulása 
(BBCH 85) 

körte körte-levélbolha 1 0,6 600-1500 
fajtára jellemző 
színeződés kialakulása 
(BBCH 85) 

borszőlő, 
csemegeszőlő 

szőlő-levélatka, 
takácsatkák 

1 0,4 600-1000 
zsendülés 
(BBCH 85) 

 
 

Előírt növényvédelmi technológia: 

Almában takács- és levélatkák ellen a permetezést a tömeges lárvakelés idejére kell időzíteni. A 
védekezés indokolt, ha a kártevők létszáma meghaladja a 3-5 takácsatka/levél illetve a 30 levélatka/levél 
veszélyességi küszöbértéket. A készítmény egy tenyészidőszak alatt csak egy alkalommal használható, a 
további szükséges védekezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni! 
Körtében levélbolhák ellen a készítmény alkalmazása tavasszal, közvetlenül a lárvakelés előtt (sárga 
tojás állapot), illetve a lárvakelés kezdetén javasolt. A tenyészidőszak további részében a szükséges 
védekezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni! 
Szőlőben szőlő-levélatka ellen tavasszal kisleveles állapotban, vagy nyár végén a telelő helyekre vonuló – 
így a következő évben a kezdeti károsító-népességet meghatározó – egyedek gyérítése érdekében célszerű 
védekezni. A készítmény egy tenyészidőszak alatt csak egy alkalommal használható! 
 
A termék alkalmazása a kifejlett méheket nem pusztítja, de a kaptárba hordva lárváikra veszélyt jelent. 
Virágzó kultúrában ezért a szert alkalmazni tilos! 
A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott 
növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani. 

*Kiskerti almában és szőlőben: Adagolása kártevők ellen 5 ml szer/10 liter víz. A szer kizárólag kiskerti 
felhasználásra, 2000 m2-nél nem nagyobb terület kezelésére, évente legfeljebb egyszer alkalmazható. 

 *Kizárólag a szabadforgalmú, 50 ml-esnél nem nagyobb kiszerelések címkéjén tüntetendő fel. 
 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 
 
 
 
 
 



Melléklet a 6300/622-1/2019. NÉBIH számú határozathoz 

 3

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

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok: 

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

>2500 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes 

Méhekre való veszélyesség: 
Toxicitás alapján*: 
Kockázat alapján*: 

kifejezetten kockázatos  
kifejezetten veszélyes 

rendeltetésszerű felhasználás esetén: 
kifejezetten kockázatos 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölés köteles 
*címkén nem feltüntetendő adat 

 

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

 

Veszélyjel: 

Xn 

 
ártalmas 

 

R-mondatok:  

R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 

 

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 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és 

a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogramok: 

  

Figyelmeztetés: Figyelem 
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Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: 

H351 Feltehetően rákot okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P333+313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P401 Tárolás: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
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. 

 
5.2. Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 30 m távolságban tartson 

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 
SPe 8 A készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos! 

Tilos méhek közelében felhasználni! 
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási 
időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni 
 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

 Kiskerti felhasználás esetén a szabadforgalmú (III. forgalmazási kategória) kiskiszerelésekre (50 ml-es 
és annál kisebb kiszerelések) vonatkozó előírások:  

*Az akváriumot, kerti medencét permetezés előtt letakarni szükséges! A nem cél növények védelme 
érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!  

 *Kizárólag a szabadforgalmú, 50 ml-esnél nem nagyobb kiszerelések címkéjén tüntetendő fel. 
 
 
5.4. Várakozási idők:  

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra 
várakozási idő 

(nap) 
alma, körte, borszőlő, 
csemegeszőlő 

14 
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5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

Előkészítőknek: Növényvédelmi (permetező) védőruha, - védőkesztyű. 
Kijuttatóknak: Növényvédelmi (permetező) védőruha, - védőkesztyű, szem-/arcvédő, 

A1P2 légzésvédő félálarc, finom porlasztásos permetező berendezéssel 
történő permetezés esetén. (Zárt, túlnyomásos kabinban egyéni 
védőfelszerelés viselése nem szükséges.). 

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

5.5.2. Elsősegélynyújtás: A bőrre került szert vízzel és szappannal le kell mosni. Amennyiben lehetséges, 
nagy mennyiségű polietilénglikol 400-zal, majd vízzel le kell tisztítani. Lenyelés esetén a szájat vízzel ki 
kell öblíteni. Hánytatni tilos!  
 Terápia: Tüneti kezelés. Gyomormosás nem szükséges. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén 
aktív szén és nátrium-szulfát beadása indokolt. 

5.5.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 
 
 
6.  A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1 1iter, 50 ml, 5 ml. 

6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE  

6.3. Az 50 ml-es és annál kisebb kiszerelések címkéjén a körtére vonatkozó előírásokat nem kell 
feltüntetni!  
 
 
7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 3 évig 
megőrzi. 
 
 
8. Forgalmazási kategória: 
 

50 ml-esnél nagyobb kiszerelések (1liter):  II. 
50 ml-es és annál kisebb kiszerelések (5 ml, 15 ml, 50 ml):  III. 

 
 
 
Budapest, 2019. február 27. 
 
        Dr. Oravecz Márton 
                     elnök 
                 nevében és megbízásából   
         
 

P.H. 
 
 
 
                                             Jordán László 
                                                   igazgató 


