
 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 
 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint 

zonális átvevő tagállam engedélyező hatósága (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a Corteva 

Agriscience Hungary Zrt. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) ügyfél kérelmére a Spanyolország, 

mint interzonális értékelő tagállam által elvégzett értékelésre alapozva a Runner 2F rovarölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megújítása tárgyában indult hatósági 

eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT 

 

 

Az engedélyező hatóság a Runner 2F rovarölő permetezőszer 02.5/1954/5/2007 MgSzHK számú 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba 

hozatali és felhasználási engedélyét a jelen határozat mellékletét képező, 6300/2692-1/2022 NÉBIH 

számú „FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” – ban előírt 

feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint: 

 

1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

 

1.1. Engedélyokirat száma: 

 

6300/2692-1/2022 NÉBIH 

1.2. Növényvédő szer neve: Runner 2F 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. március 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Corteva Agriscience Hungary Zrt. 

2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 

1112 Budapest, Boldizsár utca 4. (2023.01.01-től) 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikt. sz.: 6300/2692-1/2022  

Tárgy: Runner 2F rovarölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
megújítása 

Ügyintéző: Dr Linc Gabriella 

Oldalak száma: 7 

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 
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2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Corteva Agriscience International Sàrl  

Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Svájc 

 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: rovarölő szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyag   

ISO név metoxifenozid  

CAS szám 161050-58-4  

IUPAC név N-terc-butil-N’-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazid   

tiszta hatóanyag részaránya 240 g/l 

 

 

3. Minőségi követelmények:  

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1. metoxifenozid (HPLC-UV) 

 

22,5 ± 1,12 % (m/m) 

 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a SC formuláció FAO 

követelményeinek. 

Tájékoztató jellegű adatok: Megjelenés: világosbarna színű folyadék 

Relatív sűrűség (20 °C): 1,064 
 

pH (1%-os hígítás): 6,98 

Felületi feszültség (hígítatlan, 25 °C): 32,5 mN/m 

Tartós habképződés: ≤ 60 ml 

Lobbanáspont: >100 °C 

 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 

 

Kultúra 

 

Károsító 

Kijuttatáshoz szükséges 
Kezelések 

maximális 

száma 

Lakossági 

felhasználási 

dózis 

(ml/10 l víz) 

Az utolsó kezelés 

időpontja 

fenológiai állapot 

alapján 

szer víz 

mennyisége (l/ha) 

paprika 

(hajtatott) 

gyapottok-

bagolylepke 
0,5 500-1500 1 

 

5 

5. elsődleges 

oldalhajtás 

képződése - érés 

kezdete 

(BBCH 25-81) 

paradicsom 

(hajtatott) 

gyapottok-

bagolylepke 
0,5 500-1500 1 

 

5 

5. elsődleges 

oldalhajtás 

képződése - érés 

kezdete 

(BBCH 25-81) 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! 

A készítmény kizárólag zárt termesztő berendezésben használható fel! 

Hajtatott paprikában és paradicsomban a gyapottok-bagolylepke ellen feromoncsapdás 

rajzásmegfigyelésre alapozva kell a kezelést elvégezni a tojásrakás után, a lárvák tömeges kelése 

kezdetén. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, még a lombozat 

belsejében is! A kijuttatás csak háti permetezővel lehetséges!  

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett  

 

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):  >5000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten 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:  
 

H351 Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

    

          

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

 

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

   P280    Védőkesztyű, védőruha használata kötelező. 

   P308+P313   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

   P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni 

   P405    Elzárva tárolandó. 

                                                           

 

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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   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. 

  EUH208 Benzizotiazolinont (Cas szám:2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót 

válthat ki. 

 

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 8 Az alkalmazás idejére távolítsa el, vagy fedje be a kaptárakat! 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

A termék használatát követően a zárt termesztő berendezésből a recirkulációs vizet a közcsatornába 

engedni tilos! 

 

5.4. Várakozási idők 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig) 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra várakozási idő (nap) 

hajtatott paprika, hajtatott paradicsom 
3 

 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt 

cipő) 

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (5/6 típusú védőoverall) 

 

5.5.2. Elsősegélynyújtás: 

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

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

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 
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6. Kiszerelés, csomagolás:  

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:  0,05 liter; 0,25 liter; 0,5 liter; 1 liter; 5 liter 

6.2. Csomagolószer anyaga:   PET 

  

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig 

megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év  

 

8. Forgalmazási kategória:         II.   

 

 

 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 

címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Az ügyfél raktárában és a kereskedelmi forgalomban 

található 02.5/1954/5/2007 MgSzHK számú engedély alapján címkézett készletek legfeljebb 2023. 

április 30-ig forgalmazhatók. Az ezt követően megmaradt tételeket az engedélytulajdonos köteles a 

jelen engedélyokirat előírásainak megfelelően átcímkézni. A megváltozott termékcímkét be kell 

nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.  

Az eljárás díja 1.050.000 Ft, amelyet az ügyfél a kibocsátott számla alapján köteles megfizetni. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

 

 

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.” 

 

 

 

Budapest, 2022. november 16. 

 

 

Dr. Oravecz Márton 

  elnök 

nevében és megbízásából  

 

 

  Dr. Németh Csilla                                        

 osztályvezető 

 

 

P.H. 

 

 

Kapja:  

1. Ügyfél 

2. Irattár          

(562/2022)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 +36 (1) 309-1000  

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 

 
 

1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

 

1.1. Engedélyokirat száma: 

 

6300/2692-1/2022 NÉBIH 

1.2. Növényvédő szer neve: Runner 2F 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. március 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Corteva Agriscience Hungary Zrt. 

2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 

1112 Budapest, Boldizsár utca 4. (2023.01.01-től) 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 
- 

 

2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Corteva Agriscience International Sàrl  

Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Svájc 

 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: rovarölő szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyag   

ISO név metoxifenozid  

CAS szám 161050-58-4  

IUPAC név N-terc-butil-N’-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazid   

tiszta hatóanyag részaránya 240 g/l 

 

 

3. Minőségi követelmények:  

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1. metoxifenozid (HPLC-UV) 

 

22,5 ± 1,12 % (m/m) 

 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a SC formuláció FAO 

követelményeinek. 
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Tájékoztató jellegű adatok: Megjelenés: világosbarna színű folyadék 

Relatív sűrűség (20 °C): 1,064 
 

pH (1%-os hígítás): 6,98 

Felületi feszültség (hígítatlan, 25 °C): 32,5 mN/m 

Tartós habképződés: ≤ 60 ml 

Lobbanáspont: >100 °C 

 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 

 

Kultúra 

 

Károsító 

Kijuttatáshoz szükséges 
Kezelések 

maximális 

száma 

Lakossági 

felhasználási 

dózis 

(ml/10 l víz) 

Az utolsó kezelés 

időpontja 

fenológiai állapot 

alapján 

szer víz 

mennyisége (l/ha) 

paprika 

(hajtatott) 

gyapottok-

bagolylepke 
0,5 500-1500 1 

5 5. elsődleges 

oldalhajtás 

képződése - érés 

kezdete 

(BBCH 25-81) 

paradicsom 

(hajtatott) 

gyapottok-

bagolylepke 
0,5 500-1500 1 

5 5. elsődleges 

oldalhajtás 

képződése - érés 

kezdete 

(BBCH 25-81) 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! 

A készítmény kizárólag zárt termesztő berendezésben használható fel! 

Hajtatott paprikában és paradicsomban a gyapottok-bagolylepke ellen feromoncsapdás 

rajzásmegfigyelésre alapozva kell a kezelést elvégezni a tojásrakás után, a lárvák tömeges kelése 

kezdetén. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, még a lombozat 

belsejében is! A kijuttatás csak háti permetezővel lehetséges!  

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett  

 

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):  >5000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján

: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

                                                           

 

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: 

  

  

Figyelmeztetés:   

 

Figyelem 

 
 

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:  
 

H351 Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

    

          

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

 

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

   P280    Védőkesztyű, védőruha használata kötelező. 

   P308+P313   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

   P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni 

   P405    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. 

  EUH208 Benzizotiazolinont (Cas szám:2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót 

válthat ki. 

 

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 8 Az alkalmazás idejére távolítsa el, vagy fedje be a kaptárakat! 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

A termék használatát követően a zárt termesztő berendezésből a recirkulációs vizet a közcsatornába 

engedni tilos! 
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5.4. Várakozási idők 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig) 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra várakozási idő (nap) 

hajtatott paprika, hajtatott paradicsom 
3 

 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt 

cipő) 

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (5/6 típusú védőoverall) 

 

5.5.2. Elsősegélynyújtás: 

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

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

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 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:  0,05 liter; 0,25 liter; 0,5 liter; 1 liter; 5 liter 

6.2. Csomagolószer anyaga:   PET 

  

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig 

megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év  

 

8. Forgalmazási kategória:         II.   

 

Budapest, 2022. november 16. 
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