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7. 7. Engedélyokirat száma:

1.2. IY vényvéd SZer neve:

7. 3. Engedélyokirat érvénye ssége :

7. 4. Engedélyokirat tulajdonosa:

2.2. I{ vényvéd szer rendeltetése:

2.3. I{ vényvéd Szer formuláci ja:

Tárgy: Surround wP rovarriaszt
perm etez szer forgalomba hozatali és

felhas znáIási en ged é1 yeMelléklet: Forgalomba hozatali és felhasznal si
engedélyokirat (4 oldal)

A Nemzeti Elelmiszerlánc-bíztonságs Hivatal, mint els fokri élelmiszerlánc-felrigyeleti szerv (a
továbbiakban: engedéIyezo hat ság), a VG.Ag.o Kft. (1149 Budapest, R na koz 5.) által képviselt
Tessenderlo Kerley, INC. (2255 North 44tn Street, Suite 300, Phoenix, Aizona 85008-3279, USA)
tigyfél kérelmére a Surround wP rovarriasztt permetez szer forgalomba hozataIi és felhasználási
engedélyének a Belga Királyság által kiadott engedély kolcscjn<js elismerésén alapul kiadása tárgyában
indult hat sági eljárásban megltozta az alábbi

HATAROZATOTz

Az engedélyez hat ság a Surround WP rovarriaszt permetez szer forgalomba hozatali és
fe|használási engedélyét az alábbi el írásokkal adja ki:

1. A nt)vényvéd szer engedéIyokirat azonosít si adatai:

2.

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazaí képvisel je; VG Agro Kft.
1149 Budapest, R na koz 5.

A nt)vényvéd Szer adatai:

2.l. Ntivényvéd SZer gyárt ja:

04 .2 I 8gl-l I 20 1 6. NEBIH
Surround WP
2020. augusztus 31.

Tessenderlo Kerl.y, INC.
2255 North 44th Street, Suite 300,

Phoenix, Arizona 85008-3279, IJSA

Tessenderlo Kerl.yo INC.
2255 North 44th Street, Suite 300,

Phoenix, Arizona 85008 -3279, USA
rovarriaszt szer

nedvesíthet por alakir pennetezoszer (WP)

2.4. N vényvéd szer iisszetétele:

2.4.1. Hat anyag I'So név alumínium_szilikát (kaolin)

CAS szám 1332-58-7

IUPAC név tincs adat (kániai név: kaolin)

tiszta hat anyag részar nya 950 slks
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3. Minőségi követelmények:

3' I' Hatóanyag tartalom

3. ] . 1 . alumínium-szilikát 95 + 2,5 % (mlm)
Tájékoztató jellegű adatok: Megjelenés.' fehér szinu, szaglalan por

pH (I%-os szttszpenziő,)'. 5,5-7,0
oml e s zt e tt térfo gats űrtis é g: 2,6 gl ml
Ne dv e s s zi tamaradék: 0,2I 50Á

Részecskeméret eloszlás: a 44 pm-nél nagyobb méretű szemcsék
aránya < 0,015%
S z u s z p en d á l h at ó s á g ( 3 % -o s szllszp etlziő) : 62,I 60Á

Tartós habképződés (1 perc): 6 ml
Nedvesíthetőség: 3 másodperc után teljes

4. Felhasználásra vonatkozó előírások :

Kultrira Károsít A kezelések
maximális

száma

Két kezelés
ktiziitt eltelt
minimális
id tartam

(nap)

D zis
(kg/ha)

Permetlé

(Vha)

A kezelés ideje

(fenol giai állapot
szerint)

ktirte korte-1evélbolha 5 7 8 - 15 600- 1 500

virágni gyduzzadás
(BBCH 51)
vtrágzás vége
(BBCH 6e)

Házikertj felhaszná|ás: 80-150 gramm készitményll0 liter permetlé.

El írt n vényvédelmi technol gia:

Yirágz kultrirákban vagy mézharmat és virágz gyomntivények jelenléte esetén, illetve ha a
teríiletet bármely okb l a méhek látogatják, l<lzár |ag méhkímél technol giával juttathatrí ki.
Ilyenkor a védekezés csak a méhek repiilési id szakának befejezését ktivet en, legkorábban a
csillagászati naplemente el tt egy rával kezdhet meg. A kezelést 23 ráig be kell fejezni, illetve
23 rát | a kiivetkez nap alkonyatáig sziineteltetni kell.

Kiirtében korteJevélbolha ellen az elso kezelést helyi megfigyelésre vagy el rejelzésre alapozva,
virágrtigyduzzadást kovet en a ttimeges lárvakelésre kell id zíteni. Gyenge fert zottség esetén az elso
védekezésre 8 kg/}ra majd a továbbiakban 10 kglha d zis ajánlott' míg er s fertozcittség esetén 10 majd 15
kdha az ajánlott d zis. A kezelés 7-10 napos idokc'zonként további négy alkalommal megismételhet .

Légíkijuttatás: nemengedé|yezett.

5. Az emberre, dllatra, kiirnyezetre val veszélyességre és a bíztonsdgos felhaszndl sra vonatkoz
el írások:

5. 1. Veszélygsségi besorolás

5. ]. ]. Veszébless égi tula-i dons áqok:

A készítmény p.o. LDso értéke (latkányon): >5000 mlttkg
Yfuiszervezetekre val veszélyesség: nem jeliiléskiiteles

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján*.' nem jel léskiteles

Méhveszélyesség kock zatbecslés alapj n*: mérsékelten kockázatos
TíÍzvesz lyességi besorolás: nem jeliiléskiiteles

* 
c ímk én n em feltiint et en dí ad at
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5. 1 .2. Veszélvessé i besorolas a I272/2008 EK rendelet ala

GHS piktogrami nem sz kéges

Figye|meztetés Z nem sz kséges

Figyelmeztet mondatok (H-mondat): nem sz kéges

ovintézkedésre vonatkoz mondatok (P-mondat) :

Kie g és zít v es zéIy e s s é gi inÍo rmdci :

P102 Gyermekekt oI elzárva tartando.

P261 Kerulj e a por /permet bel éIegzését.

P270 A termék használatakozben tilos enni, inni vagy dohiínyozni.
P284 [Nem megfelelo szello zés esetén] Iégzésvédelem kotele zo.

P391 A ki mlott anyagot ossze kell gyujteni.

P501 A tartalomledény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerak ba száIlítás sziikséges.

EUH401 | Az emberi egészség és a k myezetveszélyeztetésének elkertilése érdekében be kell tartani
a hasznáIati utas ítás elo írás ait.

5. 2. Kiiltinleges S -mondatok:

SP1 A n vényvéd szerrel vagy annak csomagol eszktjzével ne SzeÍrnyezze a vizeket! (A
berendezést vagy annak részeít ne tisztítsa felszíni vízek kcizelében! Keriilje a
gazdaságbanvagy az utakon levo vízvezetok n keresáiil val szennyez dést!)

SPe 3 Avízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizekt l 5 m távolságban tartson meg
egy kezeletlen, novényzettel borított (lehet leg zart gyep) biáonsági civezetet!

SPe I Méhekre veszélyes!
Yirágz kulturában a méhek napi aktív gytíjtési idoszaka ideién nem alkalmazhat |.

SPo 2 HasznáIat után minden Véd ruházatot ki kell mosni.

5.3. V rakozási id k
5.3. ] . Munkaegészség gyi v rakozási id : 0 nap
5 . 3, 2. Élnt*ezés-egészségt)gyi várakozási id ;

Kultrira várakozási id

kiirte eloíráS Szerinti felhas znáIás esetén nem szukséges

5. 4. MunkaegéSzségiigyi v rendszab ly ok

5 .4. 1 . Egyéni véd felszerelés
El készít knek: FFP2SL vagy P2 sztir betéttel ellátottlégzésvéd féIálarc
Kijuttat lcrtak: FFP2SL Vagy P2 sztír betéttel ellátottlégzésvéd féIálarc (zát,

trilnyomásos gépkabinban nem sziikséges)
Me z cÍ gazdas ági dol go z knak
(betakarításkor) :

FFP2 SL vagy P2 sztirobetéttel elláto tt légzésvéd o féIálarc
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5 .4.2. Els segélyny jtás:
Terápia : tineti ke zelés
Ellenanyag: specifikus antid tuma nincs

5. 5. Egyéb ktirnyezetvédelmi el írdsok :

Azív vízbiázisok bels véd tertiletén felhasználni tilos, ktilso véd tenileten és a hidrogeol giai
véd vezeten beltil kiil<jn engedélyezést l fiigg en használhat .

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. Kiszerelés térÍosata/tomege: I2,5 kg
6.2. Csomagol SZer anyaga: tobbrétegu papír

7. Eltarthat stÍgi id : ftzíkai-kémiai tulajdonságait szokásos tarolási feltételek mellett legalább két évig
megorzi.
Tájékoztat adat: A gyárt általváIlalt eltarthat sági id : 3 év

8. Forgalmaz si kateg ría:

II.

A n vényvéd szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmaz , az engedélyezési eljárás sorárt
j vríhagyott címketerv alapjánelkészített címkével kertilhet forgalomba'

Az engedélyezési eljárás díja 1 500 000.- Ft' amelyet azngyféI koteles megfizetnr.

Jelen határozat ellen kozigazgatási Írton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat feltilvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhet a F' városi K zigazgatási és

Munkaiigyi Bírr ságt | a határozatot hoz Nemzeti Élelmis"e.lánc-biztonsági Hivatal elleni kereset
indításával.
A keresetlevelet a feltilvizsgálni kért hatérozat k<jzlését l szétmítoÍt harminc napon beliil, az engedéIyezo
hat ságnál' 3 példanyban kell benyríjtani, vagy ajánlott ktildeményként kellpostára adni.
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INDoKoLÁs

Azigyfél hazai képviselete 2015. jarllár 19. napján benffitott kérelmében a Surround wP rovarriaszt
permetez szer forgalomba hozatalí és felhasználási engedélyének a tagáIlartok krjzotti ktjlcsonos
elismerésén alapul kiadását kérte az engedélyez hat ságt l. Az tigyfél a kérelemhez mellékelte a Belga
Királyság illetékes hat sága áItal2011. jrilius 18' napján _ a n vényvéd szerekforgalomba hozatalár l
sz l 91/414/EGK tanácsi iranyelv - szerint kiadott Surround WP rovarriasztt szer 9824/8 számu
forgalomba hozatali engedélyét, valamint az angol nyelvrÍ értékel jelentését.

A ntivényvéd szerek engedélyezésének k zclsségi szabályah l a n vényvéd szerek forgalomba
hozatal r l valamint a 79/1]7 EGK és a 91/414/EGK tantjcsi irányelvek hatályon kív l helyezésér l sz l
I 1 0 7 /2 0 09 /EK rendelet (továbbiakban : EK Rendele) rendelkezik.

Az tigyfél a kolcs<jnos elismerési eljárás lefolytatásához és az engedéIyokirat kiadásához sziikséges
dokumentumokat beny jtotta. Az EK Rendelet 40. cikk (I) bekezdés a) pontja alapján az ugyanabba a
z nába tartoz referencia tagá||am - jelen esetben a Belga Királyság - által kiadott engedély a K<lz sség
egy tagállamában kcilcsiin<js elismeréssel átvehet . Az engedélyez hat ság a dokumentumok értékelése
a|apján megállapította, hogy a Surround wP rovarriaszt permetezíj szer jelen hatarozat rende\kez
részében el írt feltételek esetén megfelel a jogszabályokban eloírt biáonságos felhasználás
kovetelményeinek.

Az engedélyez hat ság az engedélyokirat kiadásakor az EK Rendetet 40-42. cikke, valamint a
novényvéd szerekforgalomba hozatal nak és felhaszn lásának engedélyezésér l, valamint a novényvéd
szerek csomagolásár l, jelolésér l, tárolás r l és szállításár l sz l 89/2004. (I/.]5 ) FVM rendeletnek
(továbbiakban: R.) az eljérásra vonatkoz részletszabályai alapjan a rendelkezo részben foglaltak szetint a
forgalomb a hozatalí és felhasználási engedély megadás ár l d<int<jtt.

Az engedély érvényességi idejérol az EK Rendelet 32' cikk (I) bekezdése alapján rendeIkezett az
engedélyez hat ság.

A ncivényvéd szer osztáIyozásához az anyagok és keverékek osztályozásár l, címkézésér l és
csomagolásár l, a 67/548/EGK és az ]999/45/EK irányelv m dosításár l és hatályon kívtil helyezésér l,
valamint az 1907/2006/EK rendelet m dosítasar l szo|o ]272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az
engedélyez hat ság.

A cínkézésre vonatkoz rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén' valamint az EK rendeletnek a novényvéd
szerek címlaizésére vonatkoz kovetelmények tekintetében tr)rtén végrehajtásár l sz l 547/20] ]/EU
rendeleten, tov bbá az R. 30.$-án alapul.

Az eltarthat sági id r l (felhasználhat sági id ) és az engedélyes nyllatkozata szerint vállalt
eltarthat sági id felttintetésérolaR. 30. s (10) bekezdése a|apjánrendelkezettazengedélyezo hat ság.
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Az*egyéb környezetvédelmi előírások'' meghatátozásához a 219/2004 (VII. 21.) és a 123/1997. (WI. 18.)
Ko rmány r ende l e t előírásait vette fi gyel embe az engedélyező ható ság.

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanitására, a növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.l1.) FVM rendelet előírásait szükséges
alkalmazni.

Az engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Élnl*i'r"rlánc-biztonsagi Hivatal, tlalamint a ruegyei
kormányhivatalok mezőgazdasógi szakigazgatósi szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő
igazgatósi szolgáltatósi díjak nlértékéről, valamint az igazgatási szolgóltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012' (I/II. 2 ) rM rendelet ]. mellékletének 8.5. pontja alapján állapította meg aZ engedélyező
hatóság.

Az engedélyező hatósá ghatátozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hitlatalról szóló 2 2/201 2 (II. 2g.)
Korm. rendelet 3. s (1) bekezdésében, 5. $ (| bekezdés c) pontjában, és a 8. $ (| bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósítgi eljárás és szolgaltatás általános szabólyairól szóló
2004. évi CXL. törvény (ű továbbiakban: Ket.) 71. s (1) bekezdésének és a 72. f (1) bekezdésének
megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a Ket' ]00. S (1) e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat
lelretőségéről szóló tájékoztatás aKet. 100. s Q) és 109. s Q)bekezdésén alapul.

Budapest' 2016. február 29.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán Lászlő
igazgatő \

Kapja:
1.

2.
Ugyfél
Irattár

(47t20r6.)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

lgazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út L4t-t45'
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Ügyintéző: Bleicher Edit
Iktatószám | 04.2 l 2397 -2 l 2016.
oldalak száma: 3 oldal
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználósi
engedélyokirat (4 oldal)

A Nemzeti É1elmisze.lánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti SZerV (a
továbbiakban: engedéIyező hatőság), a VG Agro Kft. (1149 Budapest, Róna köz 5.) által képviselt
Tessenderlo Kerley, INC. (2255 Norlh 44th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona 85008-3279, USA)
ügyfélnek a Surround wP rovarriasztó permetező szer forgalomba hozatali és fellrasználási
engedélyének rnódosításatárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

határozatot:

Az engedélyezo hatóság a Surround WP rovarriasztó permetező szer forgalomba hozatali és
fe\használási engedélyének megadásáról szóló 04.2/891-1/2016 tvÉrru szárnú határozatot - egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása rnellett - az alétbbiak szerint

módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja ltelyébe az alábbi szövegrész lép:

4. F elltasatólósra von atkozó előíróso k :

Tárgy: Surround WP rovarriasztó
permetező szer forgalomba hozatali és

felhasználási en gedél yén ek mó do sítás a

Kultúra Károsító A kezelések
maximális

száma

Két kezelés
között eltelt
minimális
időtartam

(nap)

Dózis

(kg/ha)

Permetlé

(Vha)

A kezelés ideje

(fenológiai állapot
szerint)

körte körte-levélbolha 5 7 8 - 15 600- I 500

vtrágrúgyduzzadás
(BBCH 51)
júniusi hullás
(BBCH 73')

Házikerti felhasználás: 80-150 gramm készitményll0 liter permetlé.
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E l őírt növényv édelmi te ch n o Ió g ia :

Yirágző kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a
területet bármely okból a méhek látogatják, kizárőlag méhkímélő technológiával juttatható ki.
Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a
csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 őráig be kell fejezni, illetve
23 őrátő| a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Körtében körte-levélbolha ellen az első kezelést helyi meglrgyeléSre Vagy előrejelzésre alapozva,
virágrügyduzzadást követően a tömeges lárvakelésre kell időzíteni. Gyenge fertőzöttség esetén az első
védekezésre 8 kg/ha majd a továbbiakban 10 kg/ha dózis ajánlott' míg erős fertőzöttség esetén 10 majd 15
kglha az ajánlott dózis. A kezelés 7-10 napos időközönként további négy alkalommal megismételhető.

Légikijuttatás: nemengedéIyezett.

II. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Kiszerelés, csomagolás:

6. ] ' Kiszerelés térfogata/tömege: 300 g; 600 g; 1 kg; 1 7,34 kg; l2,5 kg.

6.2. Csomagolószer anyaga:3 rétegű műanyag (PP) f,rlm (300 g; 600 g; 1 kg);
többrétegű papírzsák (II,34kg;' 12,5 kg).

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

8. Forgalmazási kategória:

1 kg-nál nagyobb kiszerelések (1 1,34 kg; 12,5 kg) 11.
1 kg-os vagy annál kisebb kiszerelések (300 g; 600 g; 1 kg): III.

A haÍározat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváItozott termékcímkét be kell nyújtani az engedéIyező
hatősághoz nyilvántartás célj ából.

Az engedély módosítási eljárás díja 25000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján
megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabá|ysér1ésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Kozigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtől a határozatot lnoző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset
indításával.
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedé|yező
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

2
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Az ügyfel hazai képviselete 2016. március 29. napján benyújtott kérelméberr a Surround wP
rovarriasztó permetező szer forgalomba l"rczatall és fellrasználási engedélyének a rnódosítását kér1e a
körtében történő felhasználás idejének pontosabb meghatározására vonatkozóan. Továbbá újabb
kiszerelési adatokat jelentett be. Egyúttal kérelmezte abázi ker1i felhasznéúásra méretezett kiszerelésekre a
forgalmi kategória módosítását.

Az engedéIyező hatőság a nöl,ényvédő szerek.forgalomba hozaÍalőról, valanlint a 79/]]7/EGK és a
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatólyon kívül helyezéséről szóló ] 107/2009/EK rendelet (a továbbiakban:
EK rendelet) 45. cikkelye alapján, illetve a novényvédő szerek forgalomba hozatalának és

felhaszndlásónak engedélyezéséről, yalamint a nöl,ényvédő szerek csoruagolásóról, jelöléséről,
tárolásáról és szállítósáról szóló 89/2004. ('t/.15.) FVM rendelet (a továbbiakban. fi.) egyes' az eljárásoka
vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A cimkézésre vonatkoző rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az EK rendeletnek a
növényl,édő szerek címkézésére yonatkozó követelntények tekintetében tÓrÍénő yégrehajtásáról szőlő
547/201L/EU rendeleten, továbbá a R. 30. f -án aIapul.

Jelen eljárás díja a Netnzeti Él"l*i'rurlanc-biztonsagi Hivatal' valclmittt a tnegyei korlnanyltillcttalok
mezőgazdclsógi szakigazgatási szerl;ei előtt kezdeményezett eljórásokban fizeÍendő igazgatási
szolgáltatdsi díjak mértékéről, yalamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendeler 1. melléklet 8.10.1 .2. pontja alapján került megállapításra.

Az engedélyező hatósághatározatát a Netnzeti Élul,ri'rnrlítnc-biztottsagi Hivatatrót szótó 22/2012. (II.
29.) Kornt. rendelet 3 s (1) bekezdésében, 5. $ (1) bekezdés c) pontjában, 8. s (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljáwa, a közigazgatási hatósógi eljárás és szolgaltatas általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tönlény (a továbbiakban: Ket.) 71' $ (l) bekezdésének és a 72. $ (1) bekezdésének
megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 100. S (1) e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat
lehetőségéről szóló til1ékoztatás aKet. 100. s Q) és 109. s (1)bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. április 14.

Dr. Oravecz Márton
elnök
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