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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 

Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 

portal.nebih.gov.hu 

 

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

továbbiakban: engedélyező hatóság), a VOG Export-Import Kft. (H-9737 Bük, VOG út 1.) által 

képviselt Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m. b. H. (A-5071 Wals-Siezenheim, Franz-

Brötzner-Strasse 11-13, Ausztria) ügyfélnek a Limex csigaölő szer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az 

alábbi 

 

h a t á r o z a t o t : 
 

Az engedélyező hatóság a Limex csigaölő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 

megadásáról szóló 04.2/3455-1/2015. NÉBIH számú határozatát – egyéb rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

I.  Az engedélyokirat 5.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

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

GHS Piktogram         

    
 

    Figyelmeztetés: Figyelem 

 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):  

    H361f     Feltehetően károsítja a termékenységet. 

 

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

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

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező. 

P308+P313 

P405 

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

 Elzárva tárolandó.  
 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

 

 

Ikt. sz.: 6300/245-1/2021 

Tárgy: Limex csigaölő szer forgalomba hozatali 

és felhasználási engedélyének módosítása  

Ügyintéző: Simon Andrea 

Oldalak száma: 4 oldal 

Mellékletek: Forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyokirat 

 



6300/245-1/2021. NÉBIH 

 

2 

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 vízvezetőkön keresztül való 

szennyeződést!) 

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

tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet! 

SPe 4 Szabadföldi felhasználás esetén: A vízi szervezetek/nem cél-növények védelme  

érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet,  

vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza! 

SPo 5 A kezelt területeket/üvegházakat alaposan szellőztesse ki visszatérése előtt! 

SPe 6 Szabadföldi felhasználás esetén: A madarak/vadon élő emlősök védelme 

érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert! 

 

 

II. Az engedélyokirat 5.4.1.  pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú ing, hosszú szárú nadrág) 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 

kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

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.  

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

   Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

 

III. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

8. Forgalmazási kategória: II. 

 

 

 

A jelen határozatban előírt módosításokat 2021. július 31-től kell alkalmazni, ezért az azt követően 

gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A 

megváltozott termékcímkét elektronikus úton kell benyújtani az engedélyező hatósághoz 

nyilvántartás céljából. 

 

A jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével a kereskedelmi forgalomban 

található készletek legfeljebb 2021. július 31. napjáig forgalmazhatók. Az ügyfél köteles eddig az 

időpontig a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket öntapadó 
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kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni, ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került kiegészítő 

címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. A kiegészítő címkének 

tartalmaznia kell a jelen határozat számát (6300/245-1/2021. NÉBIH), a készítmény megnevezését 

(Limex csigaölő szer) és a módosított okirati pontok szövegét. 
 

Az ügyfél köteles a Limex csigaölő szer felhasználására vonatkozó változásokról körlevél útján 

tájékoztatni kereskedelmi partnereit legkésőbb 2021. március 31. napjáig.  A körlevélnek 

tartalmaznia kell a következő szövegrészt: „A Limex csigaölő szer  forgalmazási kategóriája 2021. 

július 31. után megváltozott. A korábban szabadforgalmú készítményt 2021. július 31. után csak a 

II. forgalmi kategóriára vonatkozó, a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 18. §-ban előírt feltételek 

megléte esetén lehet forgalmazni és felhasználni.” 

  

Jelen határozat a közlésével végleges.  

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen 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. 

 

 

 

INDOKOLÁS 
 

 

A határozat indokolás része nem nyilvános. 

 

 

Budapest, 2021. január 22. 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 

 

Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár      

(32/2021) 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 1/309-1000 

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu 
www.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 

 

1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai 

  1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/3455-1/2015. 

1.2. Növényvédő szer neve: Limex 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. május 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m. b. H. 

A-5071Wals - Siezenheim, Franz-Brötzner- Strasse 

11-13, Ausztria  

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 

VOG Export-Import Kft. 

H-9737 Bük, VOG út 1. 

 

 

2.  A növényvédő szer adatai 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Scotts France S.A.S. 

F-27580 Bourth 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: csigaölő szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: granulált csalétek (GB) 

2.4. Növényvédő szer összetétele: Lonza Annex III  dokumentáció 

2.4.1. Hatóanyag                           ISO név metaldehid 

CAS szám 108-62-3 

IUPAC név 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciklooktán 

tiszta hatóanyag részaránya 30 g/kg 

technikai hatóanyag specifikációja Lonza Annex II dokumentáció (min. 985 g/kg) 

 

 

3. Minőségi követelmények  
3.1. Hatóanyag tartalom 

3.1.1. metaldehid (GC/MS) 3,0 ± 0,3 % (m/m) 
 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  

Tájékoztató jellegű adatok: Megjelenés: kék színű, jellegzetes szagú szilárd anyag  

(granulátum)  

Térfogatsűrűség (ömlesztett): 0,62 g/ml  

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu
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pH (1%-os oldat, 20°C): 6,6  

 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 

 

Kultúra Károsító 
Dózis 

(g/m
2
) 

 

Kezelések ideje 

(fenológiai állapot alapján) 

Szamóca 

(szabadföldi és hajtatott) 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 

az első virágok megjelenésétől a 

termés fajtára jellemző színének 

kialakulásáig 

(BBCH 60 - 89) 

Saláta 

(szabadföldi és hajtatott) 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 

magvetéstől (BBCH 00) a 

fejesedés kezdetéig – a két 

legfiatalabb levél nem terül ki 

(BBCH 41) 

Fejes káposzta, 

vörös káposzta, csúcsos káposzta, 

kelkáposzta, 

bimbós kel, 

karfiol, 

brokkoli, 

karalábé 

(szabadföldi) 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 

magvetéstől (BBCH 00) a 

fejesedés kezdetéig vagy az oldal 

rügyek, virágrügyek 

megjelenéséig (BBCH 41) 

Fejes káposzta, 

vörös káposzta, csúcsos káposzta, 

kelkáposzta 

(hajtatott) 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 
magvetéstől (BBCH 00) a 

fejesedés kezdetéig (BBCH 41) 

Zöldségnövények 

(a káposztafélék és a saláta 

kivételével) 

(szabadföldi) 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 

magvetéstől (BBCH 00) egy 

leveles állapotig – első kiterült 

levél (BBCH 11) 

Dísznövények 
(szabadföldi és hajtatott) 

 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 nincs korlátozás 

Utak és egyéb területek 

meztelen 

csigák, 

házas csigák 

0,7 nincs korlátozás 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A szer háziállatokra mérgező. Tartsa távol a háziállatoktól!  

Ne helyezze ki a szert halmokban!  A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el! 

A készítményt a növényekre felülről szórni tilos! 

A szert egy évben ugyanarra a területre legfeljebb kétszer lehet kijuttatni, a két kezelés közt 

legalább 14 napnak el kell telnie.  

A kártevő észlelése vagy aktivitásának valószínűsége alapján kezdhető meg a kezelés. A csalétek 

szemcséket szórjuk a talaj felszínére. A védekezések akkor a legeredményesebbek, ha a szert enyhe, 

nyirkos időben juttatjuk ki. Amennyiben a növényállományban erős fertőzés tapasztalható, ismételt 

kezelés javasolt. A legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha a kezelés a kártétel előtt történik.  

Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 
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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: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján*: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 Címkén nem feltüntetendő adat 

 

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

GHS Piktogram         

    
 

    Figyelmeztetés: Figyelem 

 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):  

    H361f     Feltehetően károsítja a termékenységet. 

 

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

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

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező. 

P308+P313 

P405 

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

 Elzárva tárolandó.  
 

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! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! 

Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való 

szennyeződést!) 

 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban 
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SPe 3 tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet! 

SPe 4 Szabadföldi felhasználás esetén: A vízi szervezetek/nem cél-növények védelme  

érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet,  

vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza! 

SPo 5 A kezelt területeket/üvegházakat alaposan szellőztesse ki visszatérése előtt! 

SPe 6 Szabadföldi felhasználás esetén: A madarak/vadon élő emlősök védelme 

érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert! 

 

Egyéb címkén feltüntetendő információ: 

Szenzibilizáló anyagot (R)-p-menta-1,8-dién) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót 

válthat ki. 

 

 

5.3. Várakozási idők 

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.  

 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú ing, hosszú szárú nadrág) 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 

kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

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.  

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

   Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

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

védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

A szert 350 grammosnál nagyobb kiszerelésben forgalmazni tilos! 

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 350 gramm; 250 gramm.  

6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE, PET, Coex PE/PA 
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7. A növényvédő szer eltarthatósága: 

 Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év. 

 

 

 

8. Forgalmazási kategória:  

II. 
 

 

Budapest, 2021. január 22. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 


