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

szerv, engedélyező hatóság az SM Növényvédőszer Kft. (2030 Érd, Kaktusz u. 31/a) ügyfél által benyújtott 

kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az SM Növényvédőszer Kft. kérelmére a Garlon 4E gyomirtó szert a kérelmezővel továbbiakban 

szerződéses viszonyban álló felek (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Dalerd Zrt., SEFAG Zrt., 

Szombathelyi Erdészeti Zrt., TAEG zrt., Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,) részére 

 

2020. január 15-től 2020. február 14-ig 

2020. június 15-től 2020. július 15-ig 

2020. október 15-től 2020. december 11-ig  

 

engedélyezi.  

 

A készítmény alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető: 

 

Garlon 4E (480 g/l triklopir) gyomirtó szer. 

 

A készítmény LD50 értéke (patkányon):  3.200 mg/ttkg  

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség:  nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles  

Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles 

 

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles 

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

 

GHS piktogram:         
Figyelmeztetés: Figyelem 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

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. 

P261 Kerülje a gőzök/permet belégzését. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

 

Ikt. sz.: 6300/20229-2/2019 
Tárgy: Garlon 4E szükséghelyzeti engedélye 
erdészeti területeken  
Ügyintéző: Varga Eszter 
Oldalak száma: 4 
Mellékletek:  



 

 

 

 

 

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501  A tartalom/csomagoló eszköz 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. 

 

Különleges-S mondatok: 

 

SP1  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! 

 

SPe3  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban 

tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

 

 

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

Felhasználható: 

A határozatban megjelölt erdészetek és nemzeti parkok saját felelősségére erdő és gyepterületeken: 

 25%-os olajos oldat formájában vékony kérgű fafajok sarjain kéregkenéssel, továbbá a fatuskók 

vágásfelületén hosszú szárú ecsettel történő kenéssel, illetve invázív fászárú (pl. bálványfa, akác, 

kései meggy, továbbá nemes nyár) és lágyszárú (pl. selyemkóró) növények sarjainak 5%-os 

permetoldatban pontszerű permetezéssel. 

Az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg hektáronként a 480 g triklopir 

hatóanyag mennyiséget. 

 

Várakozási idők: 

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap 

A kezelt területen előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) betartása 

nem szükséges. A kezelt területen 30 napig legeltetni és takarmányt begyűjteni tilos! 

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

 

Javasolt munkavédelmi eszközök: 

előkészítőnek: védőkesztyű 

kijuttatónak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, arcvédő. 

 

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: 



 

 

 

Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni. Bőrrel való érintkezéskor a 

szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni. Ha 

bőrkiütések jelentkeznek és azok nem múlnak el, orvosi ellátást kell kérni. lenyelés esetén orvosi ellátás 

szükséges. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 1,0 literes műanyag kanna 

 

Forgalmazási kategória: II. 

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

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

 

 

A kérelmező köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni az illetékes megyei 

kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal). 

 

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

hulladéknak minősülő maradékkészletek piaci kivonásáról gondoskodni. 

 

A növényvédő szer csak e határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített 

címkével kerülhet forgalomba. 

 

Az ügyfél a jelen határozat alapján köteles, a forgalmazott és felhasznált növényvédő szer mennyiségről a 

NÉBIH NTAI részére legkésőbb 2020. december 31-ig jelentést készíteni. 

 

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi 

óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

 

A hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen 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 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.” 

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


 

 

 

 

Budapest, 2020. január 6. 

 

 

 

 

   

 

 

 

   Jordán László     

                                                                                           igazgató   

 


