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HATÁRDZAT

AzOrszágos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ft2-6.) a Frunol Delicia GmbH
(Hansastrasse 74b, 59425,IJnna, Németország) megbizásáb l a GAB Consulting GmbH (Hinter
den Hofen 24,21769 Lamstedt, Németország) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban
kiadott' 2013. ápnlis 24. napján kelt' KEF_8139-212013 számu határozatát - a határozat tobbt
részének váItozatlanul hagyása mellett - az alabbiak szerint

m dosítja:

1.) A határozat rendelkezo részének 7. pontja a kovetkezoképpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 1 -ig hatályos.

2.) Ahatéirozat 1,. számu melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedélv száma HU -201 3 -MA- r 4-00028 - 0000
oTH iktat szám KEF-8139-212013
Engedélv kiállításának id ponti a 2013. 04. 24.

Eneedély leiáratának id pontia 2020.08.31.
Els engedély száma / kiállít ia DE-20l2- A-1 4-00008 / Ném etország
Termék neve az els engedélyen frunaxt D S Rattenfertigkoder

A KE F- 8139 -2 l 20 13 számu határ ozat e gy ebekb en v áIto zatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beli'il benyrijtand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a follebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.
A fellebbezést az Egészségrigyr Engedélyezési és Kozigazgatást Hivatalhoz (1051 Budapest,
Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az országos Tisztif orvosi Hivatalhoz kell benyírjtani.

INDoKoLÁS

A GAB Consulting GmbH a Frunol Delicia GmbH felhatalmazása alap1án 2012. jirlius 23-án
kezdeményezte a Németországban 2012. március 28-án DE'-20I2-A-14-00008 engedélyszámon
kiadott frunax@ DS Rattenfertigkiider nevri biocid termékre vonatkoz forgalomba hozatali
enge dé ly Magyaro r szágon torténo eli smeré sét.

A Hivatal ezt kovet en KEF_8139-212013 szátmu határozatával HU-2013-MA-14-0002B-0000
engedélyezési számon a forgalomba hozatali engedélyt elismerte' és a kérelmeiÁ részére a termék

forgalomba hozata|át és felhaszn áIását frunax DS rágcsál irt dercés csalétek néven
Magyaro rczágon engedély ezte.

Cím: 1097 t3udapest, Albert FÍ rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telt:fon: +36 1 476 11OO - E-mail: tisztifoarvcts@oth.antsz.tru



A Kérelmező 2013. szeptember 25-én a biocid termékek fotgalmazásáróLés felhasználásaról szóló
528/2012/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfelelően a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésű információs rendszeren
keresztül BC-WE000881-44 igyszám alatt benyújtotta a frunax DS rágcsálóirtó dercés csalétek
HU-2013-MA-14-00028-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megújítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2O12/EU lendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,, Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolható okokbót az engectély
megújításáról annak lejárati időpontja előtt nem hoznak határozatot, az átvevő illetékes hatósdg az
érlékeIés elvégzéséhez szükséges időtartamban meg)jítja a nemzeti engedélyt'''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hatóságainak képviselói a 2014 szeptemberében tartott
57' Kompetens Hatósági ülésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal oÍ anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept|4-Doc.5.2
_ Fina), hogy a véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek idóbeli hatályát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezerr
indokok alapján az engedély időbeli hatályának módosításríra hivatalból eljárást indítottam.

Döntésemet a Rendelet 31' cikk (7) bekezdése alapjrín, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályair.ől szó!ő 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1 8. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskörömben, az Állami Nepegészségügl és Tisztiorvosi Szolgálatr8l,'a
népegészségügl szakigazgatási feladatok ellátásráról, valamint a győgyszerészeti állarnigazgatási
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rende]et 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáiyailól
szóló 2004. évi CXL törvény 98. $ (1)' és 99' $ (1) bekezdése, valamint az Egészségpgy
Engedélyezési és Közigazgatási Hivata.lról szó|ó 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A $-a alapján
adtam tájékoztatást'

A fellebbezés indokolással történő ellátását az egészségigyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szől.ó 199l. évi XI. törvény 14/B' s e) bekezdése írja elő.

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szőlő 1990. évi XCIII. töÍvény 29. $ (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapest, 201 5. március,lí.'''

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

L---

Kovács Márta
foosztáIyvezeto

Kapiák:
1. Frunol Delicia GmbH. Hansastrasse 74b,59425, (Jnna, Németország
2. GAB Consulting GmbH. Hinter den Hofen 24 21769 Lamsedt, Németország
3. Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1O16 Bp. Mészárosu.58/a.
4. országos Epidemiol giai Kozpont,7097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
5. Országos Kémiai Biztons ági Intézet, 7097 Budapest, Nagyv árad tér 2.
6. Országos Kornyezetegészségugyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.
7. Irattár
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A KEF-8139-2/201 3. sz tn határozat ]. szánlu melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tag llamban kiadott forgalomba hozatuli engedélyének

k lcs n selismeréséhez

l. A termék neve: frunax DS rágcsálríirtrí dercés csalétek

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetéte|t az Engedélyezési lap 1. szám melléklete tartalmazza.

taiártA

2. Az engedélv adatai:
Engedély száma HrJ -20 I 3 -MA- 1 4 -00028 -0000
oTH iktat szám KEF-8 r39-212013
En gedély kiállításának id ponti a 2012. 04. 25.
En ged ély leiár atátnak id ponti a 2015.03.31
Els engedély száma /kiál|ítoia DE-20 12- A-1 4-00008 / Németország
Termék neve az els engedélyen frunax- DS Rattenfertiekoder

3. Az engedélvtulaidonos adatai:
Céenév frunol Delicia GmbH

Cím Hansastrasse 74b
IJnna, 59425, Németország

Telefon +49(0)2303-2s3 600
E-mail chri stian .bieler @gab- c onsult. de
Kancsol attarto Dr. Christian Bieler

aoatar:
Céenév frunol Delicia GmbH

Cím Duebener Strasse 145
0 4 5 09 Delitzsch' Néme tor szág

5. A termék általános iellemztii:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

74 l rágcsál irt szeÍ

Felhasználási terÍilet
házi egér (Mus musculus),
vándorp atkány (Rattus norve gicus) és
házi patkány ( Rat tu s r a ttu s) elpusztít ására

Formuláci ielleee fe lhas zn álást a kész ráec s ál irt derc é s c salétek
A rágcsál irt szer keseru anyagot (Bitrex, denatonium_benzoát) tartalmaz, amely segít megelozni a
készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

6. A termék tisszetétele:

Hat anyag EU-szám CAS_szám mlmoÁ Gyárt

difenakum 259-978-4 56073-07 -5 0,005
PelGar International Ltd. (telephely:

Kolin, C seh Koztársaság)
tisztasága min. 96'00Á

Cím: 1Ű97 Budapest, Cyáli
Ie/efon: 136 1 476

Lit 2-6. - Levelezési cín: 1437 Budapest, Pf. 839.

11u) _ F--m aí Í: ti sztifoo rvos@ oth. antsz'h u



7, A termék osztá ozása és cÍmkézése a 1999 lranvelv szertn
Osztályozás Nem ieloléskoteles, EU-veszélyjel nem sztikséges.

Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 1/2 Elzárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tárolando.
S 13 Élelnriszer1ol, italt l és takarrnányt l távol tartarrd .

s 20121 A hasznáIat kozben enni, inni és dohányozni nem szabad
s 24 A bonel val érintkezés kertilendo.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell Íbrdulni, az edénytl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

l45tEK iránvelv szeri

8. Forgalmazási kateg ria: II. forgalmazási kateg riáj irt szer

9. Egvéb felhasználási el írások

10. Csomagolá

11. Használati utasítás a 0,08 _20 kg tiilt tiimegíÍ kÍszerelések kiils csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .
. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsriljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a

rágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében végezzik.
. A rágcsáloirt szert aZ erre a céIra szolgáI szerelvényben helyezzuk az egerek és patkányok

által látogatott helyekre, azok vonulási Úrtjaira illetve feltéte|ezett buv helytik kozelébe.
. A csalétek kihelyezése elott lehetoség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

1-2 méterenként 40-60 gramm csalétek.

5- 1 0 méterenk ént 200 gramm csalétek.
214
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Felhasznál i kiir fo el al ko zásszeru fe lhasznál k

Felhasználás
helye

. zárt térben és éptiletek kornyékén: egérirtásra

. zárttérben, épt'iletek kcirnyékén, a szabadban és a csatornarendszerben:
patkányirtásra

. LSomagoras:

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége Csomagolás formája
Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Foglalkozásszeru

20 gramm dercés
csalétket tartalmazo

tasakok

mtianyaggal bélelt
papírzsákban, os szehaj that
dobozba helyezve

80 gramm
(4 tasak)

100 gramm dercés
csalétket tartalmazo

tasakok

mrianyaggal bélelt
p apirzsákban, o s szehaj that
dobozba helyezve

100 gramm
( 1 tasak)

600 gramm
(6 tasak)

mtianya ggal bélelt
papír zsákban, karto ndob ozb a

helyezve

20 kg
(200 tasak)

200 gramm dercés
csalétket tarta|maz

tasakok

muanya ggal bélelt
papírzsákban, o s s zehaj that
dobozba helyezve

600 gramm
(3 tasak)
2,4 kg

(12 tasak)
mtianya ggal bélelt
p apír zs ákb an, k art o ndo b o zb a

helyezve

20 kg
( I 00 tasak)

omlesztve mrianyag vodcirben 5és10ke



. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003. (VII' 7.) ESZCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. szrámú mellékletének megfelelően _ feltlíÍIő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tiintetrri: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valanint az
alkalmazó nevét' címét és telefonszámát'

. Az etetőhelyeket kezdetben naponta, később hetente egyszer ellenőri zzijk és az elfogyasáott
csalétket pótoljuk, valamint a szennyeződött tasakokat cseréljiik frissre.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljtik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
helyezziJk át az irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás utríLrr

4_10 nappal vrírható'
. A csalétket csak addig hagyjú kint, amíg azt a úgcsétlók aktivitrísa indokolja, ne használjuk az

irtószeÍt folyamatosan'
. A kezelés, a rágcsálók elszaporodásrlLrrak mértékétől Ítiggően, 2_6 hetet vehet igénybe.

12. Firyelmeztetés:
KizátróIag úgcsálóirtásra és csak a haszniíati utasítás szerint alkalmazható!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, háui- és haszoniíllatok, madarak, valamint
más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá. Az irtószer kihelyezésekor használjon
védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohrínyozni! Kihelyezés utrín meleg, szappanos
vízzel daposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok áIÍa| hozzá nem
fétheÍő, szátraz, hűvös helyen' eredeti csomagolásban trlrolandó.
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
rugadoző és/vagy dögevő á'llat métgeződhet, ha a rágcséúóirto szertől elpusztult vagy legyengiilt
patkány. egeret ellogyasztja.
Tilos a készítrnényt nem célszervezet állatok elpusztításiíra használni. Ne juttassa a készítnrény't
élóvízbe.

13. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasításáÍa történhet.
. A szájiireget öblítse ki vízzel'
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át'

Bőrre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
. A bőrt bó szappanos vízzel mossa le.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
. A szemet tartsa nyitva és néhiíny percen kereszti|bő vizzel, óvatosan öblítse ki.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
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Utmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, difenakumot tarta7maz. A rágcsálóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és
a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítmény't lenyelő mérgezett ellátásakor, amenrryiben a jellemző tiineteket (p1. orrvérzés,
inyxérzés, vérköpés, véres vizelet' hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több
haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli' adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor a méÍgezett ellátásakor és az expoziciót követő 48_72 &a elteltével a
protrombin időt (INR) meg kell mémi' Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezetlnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrízni sziikséges')

14. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zétt csomagolásban, fénytől védett, szátaz, httvös helyen tárolva, a gyárÍástől számitva
2 évighasználható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tiintetni!)

15' Hulladékkezelés:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenórzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés soriin elpusztult rágcsálók eltávolításaról' A
foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítéséről a98/2001. (VI' 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni'
A kezelés utrán az etetőhelyeket sziintessiik meg. Gyűjtsiik össze a megmaradt irtószert' valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat' Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljríra fel nem használható' hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelrri
és veszélyes hulladék átvevő helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

16. Címkefelirat:

frunax DS rágcsálóirtó dercés csalétek

Hatóanyaga: 0'005% difenakum
Gyártja: frunol Delicia GmbH, Duebener Strasse 145, 04509 Delitzsch, Németország
Forgalmazza: frunol Delicia GmbH' Hansastrasse 74b, tJrna, 59425, Németország
oTH engedélyszám'' HU -2013 -MA- 1 4-00028-0000
valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai: 6,,8.,9.,10.,12.,|3.,14', 15., 16.

Továbbá a 20, 1o0 és 200 grammos, dercés csalétkeÍ tarÍalmazó mríanyag tasakokon feltüntetendő
az alábbi szöveg:

frunax DS rágcsálóirtó dercés csalétek
Hatóanyaga: 0,005% difenakum
Ellenszere: Krvitamin

Szakvélemény számaz

Budapest, 201 3. április
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvoS
nevében kiadmánvozza

-= \\
Dr. Kovács Márta

foosztályvezeto
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