
ÁlmHat r'l ÉPEC ÉszsÉcucYl És rlszTlonvos l szolcÁmr
arszágos Ti sztif o rvos i Hivatal

IE ru*ff.e.p
Iktat szám: KEF-5377-3l20l5
Eloiratszám: KEF-13498l2014
Tárgy: Bonirat rágcsál irt szemes csalétek kolcsonos

elismerési engedélyének admin isztratív
m dosítása
Német Balázs
(I) 476-Í10012960

Ug)'intézo:
Telefon:
Melléklet:

V la,szadás esetén kérem, a fenti iktat szamra hiyatkozni
szíveskedjék.

HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) a Zapi S.p.A.
(Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), olaszország) kérelmére indult kolcsonos
elismerési eljárásban kiadott, 2013. május 22. napján kelt, KEF-13 498-212014. és
KEF-5377-2l20l5. számon m dosított KEF_4859-9|2013. számir határozatát - a határozat tobbi
részének változatlanul hagyása mellett - aZ alábbtak szerint

m dosítja:

1.) a határozat rendelkeza tésze az a|ábbi pcnttal egésztil ki:

,,8. A termék kiegészíto kereskedelmi nevei: STOPP rágcsál irt szemes csalétek,

Biotox rágcsál irt szemes csalétek.''

2.) ahatározat l. számir melléklet (Engedélyokirat) 1. pontja I.2. a|pontja helyébe az a|ábbi lép:

l.2. A termék kiegészít kereskedelmi neve: STOPP rágcsál irt szemes csalétek

Biotox rágcsál irt szemes csalétek

3.) a határozat7. számri melléklet (Engedélyokirat) 8. pontja az a|ábbi alponttal egésztil ki:

A ék osztái oza kézés CLP: 127212008/EK rendeletrm sa es crmKezese a renoelet szenn
osztálv ozás Nem ieloléskoteles, veszélyt ie|zo piktogram nem sztikséges.
Fievelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

P102 Gyermekektol elzárv a tartand

P405 Elzárv a tároland .

P401 Tárolás: Élehiszertol' italt l és takarmányt l távol tartand .

P270 A termék használatakozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P2 8 0 V é do k e s zty u hasznáIata k ote l e zo (c s ak fo g 1 a 1 k o zás szeru
felhasznál k)

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN : azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
t<Ózp oNTHoZ VagY orvoshoz

8.1

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6. - l-evelezési cínl: 1437 BurJapest, Pi. 839.

Telefon: + 36 1 476 11OÜ - F--nail: tisztifoorvas@oth'arltsz.hu



4.) ahatározat l. számri melléklet (Engedélyokirat) 17. pontja 17.2 alpontja az alábbiak szerint
egésztil ki:

Biotox rágcsál irt szemes csalétek

Hat any aga: 0,0050Á difenakum

Engedélyes: Zapi S.p.A., YiaTerza Strada L2,35026 Conselve (PD), o|aszország

Gyártja: Zapi S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), O|aszország

oTH engedélyszám: HU-20 1 3-MA- 14-00029-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i ktir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 45-1000 g kozotti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12.1., 13., 14., 15.,
16.1.

Foglalkozásszeríi 3-25 kg kozotti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12.2., 13., r4., 15.,
16.2.

továbbáa15,25 és 50 grammos tasakokon felttintetend azalábbi sz veg:
Biotox rágcsál irt szemes csalétek
Hat anyaga: 0,00 5'Á difenakum
Ellenszere: K1-vitamin
oTH engedély száma: HU -201 3 -MA- I 4 _00029-0 000

A KE F_ 4859 -9 l 20 1 3. számu határ ozat e gyeb ekb en v áltozatl an.

A határozat e|Ien annak kézhez vételétol számított 15 napon beliil benyrijtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni aZ elsofokri eljárás drjtételével megegyezo mértéktí jogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést aZ Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell
címezni (1051 Budapest, ZÁnyt u. 3.), de az oTH-hoz kell benyÚrjtani. A fenti osszeget az
Egészségtigyi Nyilvántartási ésKépzési Kozpont 10032000-00285788-00000000 számu szám|ájára
kell befizetni.

INDoKoLÁs

A Zapi S.p.A. (továbbiakban kérelmezo) 2012. okt ber B-án beérkezett kérelmében a biocid
termékek eloállításának és forgalomba hozata|ának feltételeirol sz l 3812003. (VII. 7.) ESzCsM-
FVM-KvVM egytittes rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfeleloen kezdeményezte az Egyesi'ilt
Királyság Kompetens Hat sága által 2011. szeptember l9-én UK-2011-0056 engedélyszámon,
201110455934 tigyiratszámon kiadott Bonirat Wheat nevtí biocid termékre vonatkoz forgalomba
hozata|i engedély Magyarországon Bonirat rágcsál irt szemes csalétek néven torténo
elismerését.

A Hivatal KEF-4859-9/20L3 számu határozatával HIJ-20I3-MA-14-00029-0000 engedélyezési
számon a Bonirat rágcsál irt szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét elismerte és a
kérelmezo részére a termék forgalomba hozatalát és felhasználását Magyarorczágon engedélyezte.

Ezt kovetoen a Hivatal KEF-I3498-212014 számon m dosította a Bonirat rágcsál irt szemes
csalétek forgalomba hozatali engedélyét a Kérelmezo 2014. május 30-án a biocid termékek
forgalmazásár | és felhaszná|ásár l sz |o 52Bl2012lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 71. cikk
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(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása e|nevezésri informáci s rendszeren

kereszttil (továbbiakban: R4BP) BC-RSO06043-37 igyszám alatt benffitott, Bonirat rágcsál irtt
szemes csalétek HU-20 1 3 -MA- L4-OOO29-0000 engedély ezési számon kiadott forgalomba hozatali
engedélyének m dosít ása iránti kérelm e a|apján, melyben a SToPP rágcsál irt szemes csalétek
kie gé szíto kere ske de lm i név hozzáadását kérte.

Mivel a kérelmezo 2Ol3. szeptember 24-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználásár |
sz I 528|2OI2|EIJ rendelet (továbbiakban: RendeleQ 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen az

R4BP rendszeren kereszttil BC-GL0007 42-50 igyszám alatt benyijtotta a Bonirat rágcsál irt
szemes csalétek HU-20 1 3 -MA- 1 4-0003 1 -0000 engedély ezési számon kiadott forgalomba hozatali
engedélyének megfuítása iránti kérelmét, ezért azt a Hat ság KEF-53 77 -2l20I5 számon a biocid
termékek forgalmazásár l és felhasznátásáro| sz l 528l20l2lEu rendelet 31. cikk (7) bekezdése
alapján ex ffi cio meghosszabbította.

A Kérelmezo 2O|5. február l6-án az R4BP rendszeren keresztÍil BC-TC0L5227-50 iigyszám alatt

beny jtotta a BonÍrat rágcsál irt szemes csalétek HU-2013-MA-14-00031-0000 engedélyezési
számon kiadott forgalombahozatali engedélyének adminisztratív változtatásairánti kérelmét.

A Kérelmezo élve az Eur pai Parlament és a Tanács 528l20I2lEU rendeletének megfeleloen
engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokr l sz l 354l20l3lEu rendelet (a

továbbiakban: 354l2Ol3lEU rendelet) 4. cikk 2. bekezdés b.) pontjában biztosított lehetoséggel,

miszerint egyetlen bejelenté s ugyanazt a terméket érinto t bb adminisztrativ váItoztatásra is

von atko zhat, az engedéIy alábbi admini sztr ativ m do sítás ait kérelm ezte :

a.) Név hozzáadása a biocid termékh eZ) amerlnyiben nem á11 fenn más biocid termékek neveivel
val cisszetévesztés veszélye (35412013lEU rendelet, I. melléklet 1. cím 1. szakasz 2. pont).

Új termeknévnek a BÍotox rágcsál írt szernes csalétek terméknevet jelolte meg.

b.) Az osztáIyozás és a címkézés vá|toztatása, amennyiben a változtatás az 1272l2008/EK eur pai
parlamenti és tanácsi rendelet rijonnan alka|mazand kovetelményeinek val megfelelés érdekében

sztikséges (35412013/EU rendelet, I. melléklet 1. cím 2. szakasz 7l. pont).

E,ljárásom során megállapítottam, 
' 
hogy a Kérelmezo a kérelemhez sztikséges tartalmi

kovetelményeket benyrjtotta, aZ Allami Népegészségigyi és Tisztiorvosi SzolgáIat egyes

kozigazgatási e\járásaiért és igazgatási jellegri szo\gáltatásaiért fizetendo díjakr l sz l Il2009.
(I.30.) E1M rendelet (tovabbiakban Igszolg. díj rendelet) 1. sz. melléklet VI. 16. pontja alapján

meghatározott 25 000 Ft igazgatási szolgáItatási díjat beftzette.

Az Országos Epidemiol gia Kozpont áItaI mtíkcidtetett, a Magyarországon engedélyezett
irt szereket tartalmaz kereshet elektronikai adatbázisban (www.oek.hu/ika) elvégzett ellenorzést
kovet en megállapítottam továbbá, hogy a kérelmezett m dosításnak akadáIya nincsen, a

kérelmezettkiegészíto terméknév Magyarországon forgalomban lév rágcsál irt termék nevéhez

nem hasonlít , igy a más termékkel tortén osszetévesztés veszélye nem á1l fenn.

Fenti indokok a|apján a dontésemet a 354l20l3lBu rendelet II. fejezet 6. cikke, valamint annak

melléklete 1. cím 1. szakasza 1 1. pontja szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és

forgalomba hozata\ának egyes szabáIyair | sz l 3t6l20t3. (VIII. 28;) Korm. rendelet 4. s (l)
bekezdése, valamint 18. $. (1) bekezdés szerinti hatáskoromben, az Allarrli Népegészségiigyi és

Tisztiorvosi Szolgálatr l, a népegés zség1lgyi szakigazgatási feladatok ellátásárol, valamint a

gy gyszerészeti á|lamigazgatási szerv kijeloléséro| sz \ 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $

(1) bekezdése szerinti országos illetékességgel e|járvahoztam meg.
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A biocid termék vagy termékcsalád kcilcsonos elismerési e|járás során megadott forgalomba
hozata|i engedélyének adminisztrativ m dosítási eljárásáért ftzetendo igazgatási szolgáltatási díjat
azLgszolg. d'j rendelet 1. melléklet VI. 16. pontja a|apján, a jogorvoslati díj mértékét pedig a 2. $
(5) bekezdése alap1án állapítottam meg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgá|tatás általános szabályair |
sz Io 2004. évi CXL tcirvény 98. $ (l), és 99. $ (1) bekezdése, valamínt az Egészségugy'
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l20l5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
a|apj án adtam táj éko ztatást.

A fellebbezés indokolással tcirténo el|átását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységr l
sz l 199l. évi XI. torvény 1 4/B. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapes t, 20l 5. ápril is ,, 15 ."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

*--
Dr. Kovács Márta

foosztá|yvezeto

Kapják:
l. Zapi S.p.A., 35026 Conselve (PD), YiaTerza Strada 12,o|aszország
2. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyel ség, l016 Budapest,

Mészáros u. 58/a.
3. országos Epidemiol giai Kcizpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián tft2-6.
4. országos Kcizegészségiigyi Kozpont, 1097 Albert Fl riántt2-6.
5. Irattár

'qA

a\lr
.\

.S,l
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ÁrmHnl x ÉPEC É,szsÉcuc;vl És TíSZTl{f Rvosl SzÜlcÁmr
országos Tisztíf *rvosi Hívatal

Iktat szám: KEF-53 7 7 -2 l 20I 5
Eloir atszám : KEF- 1 3 49 8 -2 l 20 I 4
Tárgy: Kolcsonos elismerési engedély idobeli hatáIyának

m dosítása
Ü gyintézo: Német Balázs
Telefon: (l) 476-110012960
Melléklet: -

V laszadás esetén kérem, a fenti iktat számra hivatkozni
szíveskedjék.

HATÁR DZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián LLt 2-6.) a Zapi S.p.A. (Via
Terza Strada 72, 35026 Conselve (Padova) olaszország) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott' 2013. május 22. napján kelt' KEF_13498-212014 számon m dosított KEF_4859_
912013 számuhatározatát - ahatározat tobbi részének váItozatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak
szerint hivatalb l

m dosítja:

A határo zat rendelkezo részének 7 . pontja a kcivetk ezoképpen m dosul:

7. Jelen határozat2O2O. augusztus 31-ig hatályos.

A határozat l. számu melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

Az en élv adatai:
Engedélv száma HU -20 1 3 -MA- 1 4 -00029- 0000
oTH iktat szám KEF-485 9-9t2013
Engedélv lejáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedély száma / iktat száma /
kiállít ia UK-201 1-0056 / Egyestilt Királyság

Termék neve az els engedélyen Bonirat Wheat

A KEF-13498-2|2014 számon m dosított KEF-4859-9l20l3 számí határozat egyebekben
váItozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételt l számított 15 napon beltil benffitand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.
A fellebbezést az Egészség"gyi Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalhoz (1051 Budapest'
Znnyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyríjtani.

INDoKoLÁS

A Zapi S.p.A. (továbbiakban kérelmezo) 2012. okt ber 8-án beérkezett kérelmében a biocid
termékek el állításának és forgalomba hozatalának feltételeir l sz l 38/2003. (V[. 7.) ESzCsM-
FVM-KvVM egyiittes rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfeleloen kezdeményezte az Egyesiilt
Királyság Kompetens Hat sága á|tal 20Il. szeptember 19-én UK-2011-0056 engedélyszámon,

Cím: 1097 Burlassest, Alhert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 11OO * E-mait: tisztifoorvos@ath.antsz.hu

1.)

2.)



20I|10455934 ügyiratszrámon kiadott kiadott Bonirat Wheat nevrí biocid termékre vonatkozó
forgalomba hozatali engedély Magyarországon Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek néven
történő elismerését.

A Hivatal ezt követően KEF-4859-9/2013 szrámú határozatávd HU-2013-MA-14-00029-0000
errgedélyezési számon a Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét
elismerte és a kérelmező részére a termék forgalomba hozaÍa\át és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

Ezt követően a Hivatal KEF-I3498-2|2014 sziímon módosította a Bonirat rágcsálóirtó szemes
csalétek forgalomba hozatalt engedélyét a Kérelrnező 2014' május 30-án a biocid termékek
forgalmazásaról és felhasználásétól szőlő 528l2012lEU rendelet 71. cikk (1) bekezdésben
meghatáÍozott biocid termékek nyilviíntartása elnevezésű információs rendszeren keresztül BC-
Rs006043-3l ügysziítn alatt benyújtott, Bonirat rágcsálóiÉó szenes csalétek HU-20I3-MA_14'
00029-0000 engedélyezési szrímon kiadott forgalomba hozatali engedélyének módosítása iriínti
kérelme alapjrírr.

A Kérelmező 2013. szeptemb er 24-én a biocid termékek forgalmazásráról és felhasználásáról szóló
528l20|2lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfelelően a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatrírozott biocid termékek nyilvántartása elnevezésű információs rendszeren
keresztül BC-GL000'7 42-50 ügyszám alatt benyújtotta a Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek
HU_2013-MA-14-00031-0000 engedélyezési szrírnon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megújítása iriínti kérelmét.

A biocid termékek forgalmaziásáról és felhasználásiíróI szólő 528/20I2/EU rendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolható okokból az engedély
megijítósáról annak lejárati időpontja előtt nem hoznak határozatot, az átvevő illetékes hatósóg az
értékelés elvégzéséhez szükséges időtartamban megijítja a nemzeti engedéIyt.''

A Bizottság és a tagríllamok kompetens hatóságainak képviselőí a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hatósági ülésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept14-Doc.5.2
_ Final), hogy a veralvadésgátló hatőanyagot tartalmazó biocid termékek forgalomba hozata|i
engedélyeinek idtíbeli haLílyát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezen
indokok alapján az engedély idtíbeli hatrílyának módosítására hivatalból eljrírást indítottam.

Döntésemet a Rendelet 3l. cikk (7) bekezdése úapján' a biocid termékek engedélyezésének és

forgalomba hozatalinak egyes szabályairól szóló 316/2013' (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskörömben, - Á|luri Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgrílatról, a
nepegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásríról, valamint a gyógyszerészdt ál|amigazgatási
szerv kijelöléséről szó],ó 32312010. (xII.27.) Korm' rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárv a hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általrínos szabályaiÍől
szőlő 2004. éü cxl- törvény 98. $ (1)' és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségiigyt
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szőló 295/2004. (X. 28.) Kom. rendelet 2/A $-a a|ap1án
adtarn'tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással történő ellátását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységról
szóló 199l ' évi XI' törvény 14lB. $ (2) bekezdése ítja eli5.
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201110455934 tigyiratszámon kiadott kiadott Bonirat Wheat nev i biocid termékre vonatkoz
forgalomba hozata|i engedély Magyarországon Bonirat rágcsál irt szemes csalétek néven
torténo elismerését.

A Hivatal ezt k v'et en KEF-4859-9/2013 szrámri hatétrozatáva| HU-2013_MA-14-00029-0000
engedélyezési számon a Bonirat rágcsáltirtrí szemes csalétek forgalomba hozata1i engedélyét
elismerte és a kérelmez részére a termék forgalomba hozatalát és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

Ezt k vet en a Hivatal I<EF-13498-2/2014 számon m dosította a Bonirat rágcsálríirtrí szemes
csalétek forgalomba hozatal'i engedélyét a Kérelmez 2014. május 30-án a biocid tennékek
forgalmazásár l és felhasználás átr l' szolo 528/2o12lEU rendelet 71. cikk (1) bekezdésben
meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésíi informáci s rendszeren keresztiil BC-
RS006043-31 tigyszám alatt beny jtott, Bonirat rágcsálr5irt szemes csalétek HU-2013-MA_14-
00029-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének m dosítása irríLrrti

kérelme alapjan.

A Kérelmez 2013. szepternb er 24-én a biocid termékek forgalmazásrír l és felhasználásrír l sz l
528/2012lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfeleltíen a 7l. cikk
(1) bekezdésben meghatrírozott biocid termékek nyilvántartása elnevezésÍi informáci s rendszeren
keresztiil BC-GL0007 42-50 tigyszám alatt benyrijtotta a Bonirat rágcsálríirtrí szemes csalétek
HU-2013-MA-14-00031-0000 engedélyezési sziímon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megírjítása iránti kérelmét.

A biocid termékek fotgalmazásár l és felhasználásár l sz l 528l2012/EU rendelet 31' cikk (7)
bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa ltal nem befolyásolhat okokb l az engedély
megt1jításcir l annak lej rati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az crtvev illetékes haÍ ság az
értékelés elvégzéséhez sztikséges id tartamban megijítja a nemzeti engedéIyt. ''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képvisel i a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági íilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal prodttcts - CA-Septl4-Doc.5.2
_ Fina[), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmazo biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek id beli hatályát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezen
indokok alapján az engedély id beli hatályrínak m dosításrlra hivatalb l eljárást indítottam.

D ntésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése alapjén, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz l 316/2013. (VIII. 28.) Korm' rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatásk r mben, az Állami Népegészségíigyi és Tisztiorvosi Szolgá|atrol, a
nepegészségiigl szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy, gyszerészeti államigazgatási
szerv kijel lésér l sz l 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehet ségér l a k zigazgatási hat sági eljrírás és szolgáltatás általrínos szabályair l
sz, 1, 2004. évi CXL t rvény 98. $ (1)' és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségngy
Engedélyezési és K zigazgatási Hivatalr l sz, l, 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással t rtén ellátását az egészségiigyi hat sági és igazgatási tevékenységr l
sz | 199l. évi XI. t rvény 14,ts. s (2) bekezdése írja el<í.
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A fellebbezési illeték mértékéril| az illetékekr l sz l
rendelkezik.

Budapes t, 2015. márcirrr',._1.?.''

1990. évi XCI[. t<irvény 29. $ (2) bekezdése

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmanyozza

\--- ----

. Kovács Márta
foosztályvezeto

Kapják:
l. Zapí S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (P ) olaszország
2. országos Kcirnyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség, 1016 Bp. Mészáros u. 58/a.
3. országos Epidemiol giai Kcizpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián tlt2-6.
4. országos KémiaiBiztonsági Intézet, 1097 Budapest, Nagyváradtér 2.
5. Országos Kcirnyezetegészségugyr Intézet, t097 Budapest, Albert Fl rián irt2-6.
6. Irattár
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2.

Ücvt És l sZTloRVoSl SzorcÁmr
os Tisztif orvosi Hiratal

ÁNYsK'
A KEF-4859-9/20l3. számu határozat ]. sz mu melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tagállamban kiadott forgalomba hozatuli engedélyének

k lcsiiniis elismeréséhez

1. A termék neve: Bonirat rágcsálríirtrí szemes csalétek

Az enpedélv adata
Eneedélv száma HrJ -20 1 3 -MA- I 4 -00029- 0 000
oTH iktat szám KEF-48s 9-912013

En gedély |eiár atátn ak id p onti a 2015.03. 3 1

Els engedély száma / iktat száma l
kiátlít ia

UK-201 1-0056 / Egyestilt Királyság

Termék neve az e|sÍj engedélyen Bonirat Wheat

Az en élvtulaidonos adatai:
Céenév Zapi S.p.A.
Cím Y ia Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), olaszország
Telefon +39 0499597858
E-mail m ariatere s a. ri ga t o (@zapi.it

Kapcsolattart Dr. Mariateresa Rigato

A rto adatai:
Céenév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

5. A forgalmaz adataiorgarmazo aíIaTati
Céenév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

A termék általános iellemzoiz
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet házi egér (Mus musculus) és

vándorpatkány ( Rat tus norv e gi czs) elpus ztításár a

Formulácirí ielleee felhaszn álásrakész, impregn á|t rágcsál irt gabonas zemek
A rágcsál irt szer keseríi anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tarta|maz, ame|y segít
mege|ozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

3.

4.

6.

Cín: 1097 Burlapest, Cyáli t 2-6. - Levelez si cín: 1437 Budapest, Ff. 839.

klefan: + !36 't 475 flA} - F--mail: tisztifoarvr:s@oth.antsz.hu
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8.

1. A termék iisszetétele:

termék osszetétele bizalmas adat.
teljes osszetéte|t az Engedélyezési lap 1. szám melléklete tarta|mazza.

F o r ga l m azási kate g rí ri a : I I I . for gal m a zási kate g riáju, szab adfor gal mri irt s z e r9.

10. EeYéb felhasználási el írások

11. Csomagolás

Hatríanyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

difenakum 259-978-4 s6073-07 -s 0,005
PMTezza S.r.l.

(telephely: Angiari,
olaszors záe)

tisztasága min. 99,50Á

A termék osztálvozása és címkézése a 67|548/EGK iránvelv szerint:
osztályozás Nem ielciléskoteles, EU_veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 1 12 Elzárv a é s gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tároland .

S 13 Élehiszertol' italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20l21A használatkÓzben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 37 Megfelel védokesztyut kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshozkell fordulni, az

edénytlcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

elnaszn e soK:
Felhasználríi kiir lakossági és fo ko zás szeru fe lhas znál k

Felhasználás
helye

zárt térben és épiiletek kornyékén: egér- és patkányirtásra (lakossági és

fo gl alko zásszeru fe lhas znál k)
c satornarendszerben : patkányirtásra (fo glalko zásszeru felhasznál k)

sumaP(,

Felhasznál i kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Lakossági

15,

25 vagy 50
gramm
SZCMES

csalétket
tartalmaz
filterpapír

vagy
mtíanyag
tasakok

o mtíanya g r ágc sál irt
dobozban

45, 50, 100 és 105 gramm

omuanyag flakonban
150,200,250,300, 450,

500 és 750 gramm
o$}ermekbiztos zárral
ellátott muanyag
flakonban 1 00, 1 50, 200. 250,300,

400,450,500, 600 és 750
gramm és l kg

. kartond obozba helyezett
mtianyag zacsk ban

ovisszazárhat
kartondobozban

omuanyag vodorben
1 50, 300 , 450,500, 600,

7 50 gramm és 1 ke
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Felhasználríi kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája
Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

FoglalkozásszerÍi

15,

25 vagy 50
gramm
SZEMCS

csalétket
tartalmaz
filterpapír

vagy
mtíanyag
tasakok

omtianyag vodorben

3,4,4.5,5,6,7.5,8, 10
és 15 kg

. karton d ob o zb a hely e zett
muanyagzacsk ban

. bélelt papirzsákban

(omlesztve)

o mtíanyag vodcirben
3,4,5, 8, 10 és 15 kg. k arto nd ob o zb a hely e zett

mtíanyag zacsk ban
.bélelt papírzsákban 5, 10,20 és25ke

12. Haszn álati utasítás :

12.t. L a ko s s á gi felh as znáI knak szánt kisz e relés ek :

A 45 - 1000 gramm tiilt tiimegíÍ kiszerelések ktils csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken a|kalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása észlelheto.
.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyolnaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, tiri'ilék stb.) vagy a rágásuk
okoztakárokb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthatokárokozások alapján becsÍiljtik meg, milyen
mértékben Szaporodtak el a rágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

.A csalétek kihelyezése el tt mérlegeljiik, hogy milyen alternatív rágcsál irtási eljárások állnak
rendelkezéstinkre (pl. mechanikus csapdák).

oAmennyiben ezek nem nyÚjtanak megfelelo megoldást, tlgy a kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint
minden, a rágcsá|ok számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsáloirt szerttartalmaz l5, 25 vagy 50 grammos tasakokat ne nyissuk fel!

. Elsosorban a falak mentén' a szekrények alatt, a britorok mogott alakítsunk ki rin. etet helyeket, amelyekb l
a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyisé gu irtoszert tudnak fogyasztani.

o Az etetohelyeken lehetoség szerint használjunk olyan felnyitás ellen védett mtíanyag rágcsál eteto
állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint aházi- és vadon élo állatok' madarak ne
férhessen ek hozzá a c salétekhez.

.Ennek hiányában a rágcsál irt szert rakjuk papír vagy mtÍanyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén
helyezzuk ki, végtil borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot ugy,hogy a
rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek' gyermekek, háziállatok' nem
célszervezet állatok és madarak ne férhessenekhozzá. A tasakokat dr t segítségével rogzíthetjtik is, hogy
azokat a rágcsá| k ne hurcolják el.

- kismértékti ártalomnál: 5 méterenként 45-50 gramm,

- nagymértékií ártalomnál:2 méterenként 45-50 gramm.

- kismértéktÍ ártalomnál: l0 méterenként 90-l00 gramm'

- nagyméftékíi ártalomnál: 5 méterenként 90-l00 gramm.

. Az etetohelyeket az elso két hét során 3-4 naponként ellen rizztik és az elfogyasztott csalétket p toljuk. Az
ellenorzést ezt kovetoen hetente ismételjtik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsi'ink t bb etetohelyet, az egyes etetohelyeken
kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljtik.
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oAmennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzuk át az
irt szert máshova.

.A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekb l a halálos mennyiséget. A
véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsá| k elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal
várhat '

.A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiigg en,2-6 hetet vehet igénybe.

|2.2. Fo glalk ozásszeríi felh a s ználJ knak szán t kisz e rel és ek :

Az 3 _ 25 kg tiilt tiimegíi kiszerelések ktils csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk' ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljiik meg, milyen mértékben Szaporodtak el arágcsál k,
majd a kezelést ennek ismeretébenvégezzuk.

. Az irtás megkezdése elott mérlegeljiik, hogy az adott tertileten a csalétek hatoanyaga (difenakum) elleni
r ezisztencia veszélye fenná| l-e.

.A csalétek kihelyezése elott lehet ség szerint minden más táp|álékforrást távolítsunk el.

.Az omlesztett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a termék átontésekor használjunk megfelel (egyszer
haszná|atos, min. MSZ E'Nl49 F'F'P2, vagy ezze| egyenértéku) |égzésvédot.

.A rágcs ál irto szert az erre a cé|ra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek és patkányok által látogatott
helyekre, azok vonulási Útjaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe.

oA csatornahá| zat es víznyeloiben és tisáít aknáiban' illetve udvari vízosszefoly k aknáj ában a tasakokat

- rogzíto dr t segítségével _ rigy helyezzuk el, hogy azok ne érjék el avíz szintjét' de ugyanakkor a
patkányok kcinnyen fogyaszthassanak beloltik. A tasakok léclábakon áll csatornaládákban is
kihelyezhetok.

.kismér1ékti ártalomnál: 5 méterenként 45-50 gramm'
o na$}mértékii ártalomn ál: 2 méterenként 4 5 -5 0 gramm.

-+ éptiletekben és azok kornyékén:
.kismértéktÍ ártalomnál: l0 méterenként 90-100 gramm,
ona$}mértéktí ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm.

-+ csatornában:
oetet helyenként 150 gramm.

.A rágcsáIoirt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a3812003' (VII. 7 .) ESZCSM-FVM-KvVM
egyiittes rendelet 8. számri mellékletének megfelel en - foltiÍno jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell
ttintetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és
telefonszámát.

o Az etetohelyeket az e|so két hét során 3-4 naponként ellenorizzíjk és az elfogyasztott csalétket p toljuk,
valamint a SzennyezodÓtt tasakokat cseré|jtik frissre. Az ellenorzést ezt kovetoen hetente ismételjÍik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsi'ink t bb etet helyet, az egyes etetohelyeken
kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljtik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenÍil maradnak' de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzíjk át az
ift szert máshova.

.A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekbol ahalálos mennyiséget.
A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatás a miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-l0 nappal
várhat .

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának ménékét l fiigg en,2-6 hetet vehet igénybe.

13. Figyelmeztetés:
Kizár lagrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat |.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és vadon élo állatok, madarak' valamint
más, nem célszervezet állatok nem ferhetnekhozzá.
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Az irt szer kihelyezésekor haszná|jon védokesztytít. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg, Szappanosvizzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élehiszertol és takarmányto| elktilonítve, gyermek és nem célszervezet á|latok által hozzá nem

férheto, szátaz, hrívos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az emlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoz éslvagy dogevo á|lat mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengiilt
patkányt, e geret elfo gyas ztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt
éIovízbe.

14. Els segélynyríjtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanrÍja esetén azonnal orvoshozke|| fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjétvagy
biztons á gi adatlapj át.

.Hánytatás c s ak aZ orvo S ki fej ezett utasítás ár a torténhet.

.A szájtireget ciblítse ki vizzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat el tt mossa ki.
.A bort bo szappanos vizzel mossa le.
.P anasz j e l entkez é se kor fordulj on szakorvo sho z.

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse Van' azttávolítsa el.
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vizzel, vatosan oblítse ki.
.P anaszj e lentkezé sekor fordulj on szakorvo shoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátlo hatoanyagot, difenakumot tarÍalmaz. A rágcsá|oirto szer lenyelését
kovetoen cscikkenh et a v éralvadási képessé g és belso v érzésj elentke zhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
Akészítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|lemzo tiineteket (pl. orrvétzés,
ínyvérzés, vérkopés' véres vizelet, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedésu vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo' szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelhet vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha aprotrombin ido értéke }4,amérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
E,llenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthatríság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett, száraz, huvos, j l szellozohelyen tárolva, a gyártást l
számítva 3 évig hasznáIhat fel. (Agyártás idejét azegyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

l6. Hulladékkezelés:

1'6.|. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, az e|lenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akeze|és során elpusztult gcsál kat. Az elhullottrágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mtÍanyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
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Zacsk ba beletenni és cisszecsom zva|ezárni. A dupla zacsk ban levo tetemet zárthul|adéktárol
edénybe kell helyezn|' további kezelése kommunális hulladékként torténik.

16.2. A foglatkozásszerÍi felhasználríknak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, aZ ellenorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolítáSár l. A
foglalkozásszerú felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo
megsemmisítéséro| a9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

16.l.116.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltíintetend :

A kezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytíjtstik cissze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsáIoirt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.
17. Címkefelirat:

Bonirat rágcsálríirt szemes csalétek

Hatríany aga2 0'0050Á difenakum

Gyártjaz Zapi S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

Forgalmazza: Zapi S.p.A.' YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

oTH engedélyszám: HU-20 1 3-MA- 14-00029-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasználríi kiir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

továbbá a 15,25 és 50 grammos tasakokon felttintetendo az alábbi szoveg:
Bonirat rágcsálríirt szemes csalétek
Hat anyaga: 0'00 50Á difenakum
Ellenszere : Kl-vitamin
oTH engedé ly száma: HU -20 1 3 -MA- 1 4 -00029-0 000

18. Szakvélemény számaz 77lIl35l20l3. DDo.
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Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 45-1000 g kcizcitti kiszerelések
., 8., 9., 10., 12.1., 13., 14., 15.,

16.1.

Foglalkozásszeru 3-25 kg kcizcitti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12.2., t3., 14., r5.,
16.2.


