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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság), a  BASF Hungaria Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) által képviselt 

BASF S.E. (D-67056 Ludwigshafen, Carl-Bosch Strasse 38, Németország) ügyfélnek a Medax Top 

növekedésszabályozó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 

tárgyában meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság az Medax Top növekedésszabályozó permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/1322-1/2014 NÉBIH számú határozatát – 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 szövegrészek lépnek: 

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): >2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján

: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok: 

H302 Lenyelve ártalmas. 

                                                           

 Címkén nem feltüntetendő adat 

 

Ikt. sz.: 6300/20506-1/2019. 

Tárgy: Medax Top növekedésszabályozó 

permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

Ügyintéző: Csató Barbara 

Oldalak száma: 4 oldal 

Mellékletek: 5 oldal 

http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
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H319 Súlyos szemirritációt okoz.  

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó 

  

P264 A használatot követően a kezet alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és 

szappannal. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

  

P305 + P351 

+ P338 

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az őblítés 

folytatása.  

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  

P501 A tartalom/csomagolás 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! 

A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson 

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 

védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

5.4. Várakozási idők: 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő 

szer előírásai szerint. 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Kultúra Várakozási idő (nap) 

őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tritikálé, 

rozs, zab 

Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén 

megadása nem szükséges, illetve a készítménnyel 

együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő,  illetve a készítménnyel együtt alkalmazott 

növényvédő szer előírásai szerint. 

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer 

előírásai szerint. 
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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:  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.  

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, 

orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni! 

 Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

 Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

 

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

megfizetni. 

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 

címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  

A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől 

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

kell benyújtani. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus 

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 kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

  

http://anyk.nebih.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2019. november 14. 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár 

 (452/2019.)



 

 

 


