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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv, engedélyező hatóság Mezőprodukt Kft. (5820 Mezőhegyes, Posta utca 15.) 

képviseletében eljáró Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (1118 Budapest, Ménesi út 44.), 

mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett Bandur 600 

SC (600 g/l aklonifen) gyomirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását magról 

kelő kétszikű gyomok ellen a fenti ügyfél kérelmére Mezőprodukt Kft. számára 49,32 hektáron 

ánizs és borsfű kultúrában  

 

2020. március 15-től 2020. április 30-ig 

 

engedélyezi. 

 

A készítmény kizárólagosan a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 

kormányhivatalban történő termelői regisztrációval használható fel.  

 

A készítmény felhasználása, a termelők saját felelősségére az alábbi feltételek teljesülése esetén 

engedélyezett. 

 

Készítmény neve: Bandur 600 SC 

 

Hatóanyaga: 600 g/l aklonifen 

 

A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 

felhasználásának feltétele: 

 

 Veszélyességi tulajdonságok: 

 

A készítmény LD50 értéke (patkányon): 5.596 mg/ttkg 

Vizi szervetzetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles 

 

 

 Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

 

GHS piktogram:  

Ikt. sz.: 6300/630-5/2020  
Tárgy: Bandur 600 SC gyomirtó szer 

szükséghelyzeti felhasználása ánizs és 
borsfű kultúrákban 

 (Gyógynövény Szövetség és 
Terméktanács) 

Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly  
Oldalak száma: 5 
 



 

 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok): 

 

H351 Feltehetően rákot okoz. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi  élővilágra, hosszan 

 tartó károsodást okoz. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondat)      

  

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

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

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 

 hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

 

EUH208 Aklonifent és 1,2 benzisothiazolin-3-1-on-t tartalmaz. Allergiás 

tünetet okoz. 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése 

 érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

 

Különleges S- mondatok: 

 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne 

szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne 

tisztítsa a felszíni vizek közelében!  Kerülje a gazdaságban vagy 

utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 50 m 

távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízvédelmi területen ne használja! 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások: 

 

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

védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell 

lenni. 

 

Felhasználható: 

Vetés után, kelés előtt a magról kelő kétszikű gyomok ellen ánizsban 3,0 l/ha dózisban és borsfűben 

2,0 l/ha dózisban 200-400 l/ha permetlével évi egy alkalommal. 

 

A készítmény hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni 

(kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási 

adatok borsfű esetében legalább 2 tábláról, ánizs esetében 1 tábláról). 

 



 

 

 

Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap 

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ánizsban előírásszerű felhasználás esetén megállapítása 

nem szükséges, borsfűben 42 nap.  

A megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete 

állapítja meg. 

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

 

Javasolt munkavédelmi eszközök: 

Előkészítőnek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő 

Kijuttatónak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli. Zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.  

 

Intézkedés baleset esetén : 

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

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

 

Elsősegélynyújtás, terápia: 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell mosni. Szembe jutás esetén a 

szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell. Lenyelés esetén, ha sérült tudatánál 

van, a szájat vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Hánytatni 

tilos! 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 5,0 literes, 15,0 literes 

 

Forgalmazási kategória: II. 

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen szabályos növényvédő szer raktárban:2 év 

 

A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi 

előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A készítmény felhasználásának további feltétele a területileg illetékes kormányhivatalban a termelői 

regisztrációnak a végrehajtása.  

 

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kérelmező köteles a 

maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, valamint a veszélyes hulladéknak minősülő 

maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni. 

 

A kérelmező, a jelen határozat alapján köteles a termelői felhasználásról, a forgalmazott növényvédő 

szer készletekről a NÉBIH NTAI részére legkésőbb 2020. május 31-ig jelentést készíteni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jelen hatósági eljárás illetékmentes. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

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

számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani. 

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

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

űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye. 

 

 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2020. március 10. 

 

 

 

   Jordán László 

             igazgató  

http://anyk.nebih.gov.hu/

