
ÁN'$"sK

Álmn'll ru ÉrnncÉszsÉcucYl És rtszTlonvosl sZÜL{;ALAT
országos Tisztif orvosi HÍvatal

Iktat szám: KEF -7 625 -I l 20 I 5

Eloir atszám: KEF -4 5 1, 6 l 20 13

Tárgy: Kolcsonos elismerési engedély idobeli hatá|yának
m dosítása

Ü gyintézo: Német BaIázs
Telefon: (I)476-110012960
Melléklet: -
V laszad s esetén kérem, a fenti iktat sz mra hivatkozni
szíveskedjék.

HATAROZAT

AzOrszágos Tisztifoorvosi Hivatal (IO97 Budapest, Albert Fl rián LLt2-6.) a BELGAGRI SA (Rue

des Tuiliers 1, 44BO Engis, Belgium) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban kiadott,

2Ol3. jrinius 14. nap1án kelt' KEF-4516-9I2013 számu határozatát - a határozat tobbi részének

váItozat\anul hagyása mellett - az alábbiak szerint hivatalb l

m dosítja:

1.) A határozat rendelke zo részének 7. pontja a kcivetkezoképpen m dosul:

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

2) Ahatérozat l. számímelléklete2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

en aoa
Engedély száma HU -201 3 -MA- 1 4-0003 1 -0000

oTH iktat szám KEF-45 16-912013

E need ély leiár atátn ak id p ontj a 2020.08.31
Els engedély száma l iktat száma l
kiállít ia

IE/BPA 7003 8 (foglalko zásszeru
felhasznál k) l Írország

Termék neve az ets engedélyen Nora Pasta

A KE F_ 4516-9 l 20 1 3 sz ámri határo zat egy ebekb en v áltozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvéte|tol számított 15 napon beltil benyrijtand ' indokolással ellátott

follebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.

A fellebbezést aZ Egészségiigyr Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalhoz (1051 Budapest,

Zrínyiu. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyÚrjtani.

INDoKoLÁS

A BELGAGRI SA (továbbiakban kérelmezo) 2012. február 21-én beérkezett kérelmében

kezdeményezte Írország Kompetens Hat sága á|tal 2011. jrinius 30-án IE/BPA 7003 8

engedélyszámon kiadott, Nora Pasta nevtí biocid termékére vonatkoz forgalomba hozatalt

engedély Magyaro rszágon Razzia rágcsál irt pép néven torténo elismerését.

A Hivatal ezt kcivet en KEF_4516-9/2013 számu határozatával HU-2013-MA-14-00031-0000
engedély ezési számon a forgalomba hozatali engedélyt elismerte' és a kérelm ezo részére a termék

forgalomba hozatalát és felhaszn áIását Razzia rágcsál irt pép néven Magyarországon

engedélyezte.

Cím: 1Üg7 Budapest, Albert F! rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: + 36 1 476 flao * E-maiÍ: tisztífoorvos@oth.antsz^.hu

edél datai

I ill a,l :



A Kérelmezo 2013. szeptember 24-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználásár | sz l
528l2012EU rendelet (továbbiakban: Rendele! 31 cikk (1) bekezdésének megfelel en a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésu informáci s rendszeren
kereszttil BC-QR000798- 1 1 tigyszám alatt benyrijtotta a Razzia rágcsál irt pép
HU-2013-MA-14-00031-000c engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
meg jítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásár, l és felhasználásár l sz l 528l2012lEU rendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,, Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
neg jíÍás r l annak lejárati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az citvev illetékes hat scig az
értékelés elvégzéséhez sziilrséges id tartamban megujítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tarta|maz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek idobeli hatályát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbitják. Ezen
indokok alap1án az engedély idobelihatályának m dosítására hivatalb l eljárást indítottam.

Dontésemet a Rendelet 3 1 . cikk (7) bekezdése a7apján, a biocid termékek enged é|yezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabáIyair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskoromben, az Állami Népegés zségugyi és Tisztiorvosi Szo|gáIatr |, a
népegészségigyi szakigazgatási feladatok e|látásár. l, valamint a gy gyszerészeti á|lamigazgatási
SZerV kijelcilésérol sz l 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
il l etékes s éggel elj árv a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáIÍatás általános szabályair l
szolo 2004. évi CXL torvény 98. $ (1)' és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalr l sz l 29512004.(X.28.) Korm. rendelet2lA $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással tortén ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz l l99I. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekr l sz l 1990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapes t, 2O1 5. március,,.}._cr.''

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

evében kiadmányozza

\r\, \--

Kovács Márta
foosztályvezeto

Kapják:
1. BELGAGRI SA, Rue des Tuiliers 1 , 4480 Engis, Belgium
2. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, 1016 Bp. Mészáros u. 58/a.
3. Országos E'pidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián i 2-6.
4. országos Kémiai Biztons ági Intézet, 7097 Budapest' Nagyv árad tér 2.
5. Országos Kornyezetegészségrigyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.
6. Irattár
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Álnut ruÉprcÉszsÉcÜcyl És lszTloRvosi szolcÁnr
országos Tisztif orvos i Hivatal

A KEF-45 I6-9/20 ] 3. szám határozat I . szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s unÍ s tagállamban kiadott forgalotnba hozatali engedétyének

kii lcs ii nii s e lÍsmerés é h e z

1. A termék neve: Razzia rágcsál irt pép

2. Az en 9!r19r adatai:
Engedély száma HU-20 1 3 -MA- I 4-0003 I -0000
oTH iktat szám KEF-45 16-9/20t3
Engedély lejáraÚának id pontia 2015.03.31.
Els engedély száma / iktat száma I
h'a!LÍt,ja

IEIBPA 7003 8 (foglalkozás szerii
felhas?nál k) / Irország

Termék neve az els engedélven Nora Pasta

Az élvtulaidonos adatai:
Cégnév
Cím Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
Telefon +32 8l 83 04 83
E-mail belgagri@belgagri. com
Kapcsolattartrí Vincent Samain

A gvárt adatai:
Cégnév
Cim Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium

ék ál

A maz adatai:
Céenév Mercordi bvba
Círn Stadsbeemd 1215, Halen, B-3545, Belgiurn
Telefon +32 t3 46 t7 20
Fax +32 t3 3t 44 85

3.

4.

5.

6, A term talános iellemz i:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási terii let
házi egér (Mus musculus),
vándorpatkány (Rattus norve gicrrs) és
héni patkány (Rattus rattus) elpusztítására

F'ormulácÍ jellege felhasználásra kész, t0 gramrnos tasakokba kiszerelt rágcsál irt
pep

A rágcsál irto szer keseni anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít
megel zni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

Cím: 1097 Budapest, CyáIi t 2-6 * Leyelezési cÍm: 1437 Budapes| Pf' 839,

Telefon: +i6 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@othantsz.hu
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8.

7. A termék tisszetétele:

termék osszetétele bizalmas adat.
teljes osszetételt a KE'F-45t 6-912013. számri határozat2, számri melléklete tartalmazza.

ék osztálvozása és

9. Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazási kateg riájri, szabadforgalmri irt szer

11. c s

Felhasznál i ktir Kiszerelés
erysége

Csomagolás formája F orgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Foglalkozásszeríi
10 grammos,

egyedileg
tasakolt pép

omíianyag vcidtirben 5kg

!2. Hlszn álati u tasítás :

A tasakolt pépet 5 kg tiilt ttimeggel tartalmazrí kiszerelés kiils csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalrnazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

.A nyornok vagy láthat károkozások alapján becstiljtik rneg, milyen mértékben szapoÍodtak el a
rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezztik.

.A rágcsál irt pépet az eÍre a célra szolgál szerelvényben helyezz.j.k az egerek és patkányok által
látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett b v helyiik kozelébe.

.A csalétek kihelyezése el tt lehot ség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

.A rágcsál irt pépet tartalmaz tasakok papírborÍtását ne nyissa fel!

10.

Hat anyag EU_szám CAS_szám mIm"Á Gy:írt

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

Kciztarsaság)
tisztasága min. 96,0yo

A terrnék osztályozása és címkézése az t999l45lBK iránvelv szerint:
osztálvozás Nem iel lésk teles. EU_veszélviel nem sziikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsígi
mondat(ok)

s ll2 Elzitwa és gyermekek számérahozzáférhetetlen helyen taroland .

s 13 Élehiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelti m don ártalmatlanítani kell.
s 37 Megfelelo véd kesztyvt kell viselni.
s 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edényt/csomagoliburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

s 57 A kornyezetszennyezés elkerÍilésére megfelel edényzetet kell
használni.

éb felhasználási el Írások:
Felhasznál i ktir foglalk ozás s zeni felhasználÓk
Felhasználás
helve

zárt térben, épiiletek kornyékén és a szabadban: egér_ és patkányirtásra
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A Razzia rrigcjál irt pép glkalmazási dozisa egerek irtásakor:
_ kismértékti ártalornnál: 5 méterenként 2_3 tasak,
_ nagymértékli ártalomnál: 3 méterenként}-3 tasak.

_ kismértékti ártalomnál: 10 méterenként 9_10 tasak,

- nagymértéku ártalornnál: 5 méterenként 9_l0 tasak.

.A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 38l20O3. (V[. 7 .) E1ZCSM_FyM_
KvVM egytittes rendelet 8. számir mellékletének megfeleloen - feltrino jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tiintetní: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagó , ellenszerét, valam int az alkalmaz
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetohelyeket az elso két hét során 3-4 naponként ellen rizziik és az elfogyasztott csalétket
p toljuk, valamint a szennyez d tt tasakokat cseréljttk frissre. Az ellen rzést ezt kclvet en hetente
ismételjtik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink t bb etet helyet, azegyes
etet<ihelyeken kihelyezett csal étek mennyiségét viszont ne ntiveljtik.

.Amennyiben a csalétkek érintetleniil rnaradnak, de a rágcsál k továbbra ís jelen vannak, helyezztik
át az irt szert máshova.

.A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekbol a halálos mennyiséget. A
véralvadásgátlÓ hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás utan 4-10
nappal várhat .

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

.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának rnértékét l ftiggoen,2-6 hetet vehet igénybe.

13. Figyelrneztetés:
Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és haszonállatok, rnadarak, valamint
más, nem célszentezet állatok neln ferhetnek hozzá. Azin szer kihelyez sekor használjon
véd kesztytit. Munka k zben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos
vízze| alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelnriszert l és takarmányt l elkiil nítve' gyennek és nem céls zewezetallatok áltat hozzánem
férhet , száraz, htivcis helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az eml s<ikre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és rninden egyéb
ragadozo éslvagy dŐgevo állat rnérgez dhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengiilt
patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet áilatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt
é| vízbe.

l4. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés Vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni !

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

.Hánytatás csak 6Lz orvos kifejezett utasítására torténhet'

.A szájiireget blítse kí vizze|.

.Eszméletlen szErnélynek semmit ne adjon szájon át.
Btirre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat elott mossa ki.
.A b rt bo szappanos vizzel mossa le.
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. P anas z j elentkezé sekor fordulj on szakorvo shoz.

Szembe jutás esetén:
,Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.

.A szemet tartsa nyíwa s néhány percen kereszttil bo vízzel vatosan ciblítse ki.

. P anas z j eI entkezé sekor fordulj on szakoruo s hoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, difenakumot tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését

kovet en cscikkenhet a véralvadási képesség és belso vérzés jelentkezhet. A rnérgezésiexpozíci és

a tiinetek jelentkezése kcizott akár t bb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezeÍtellátásakoro amennyiben a jellemz tiineteket (p1' orrvérzés,

ínyvérzés, vérk pés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésri vagy t bb

haematoma, hirtelen fellép o szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kt-vitamint. Ha nem

észlelhet vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozící t ktiveto 48-72 ra elteltével a

protrombin id t (I}\l-R) meg kell mérni. Ha a protrombin id rtéke }4,amétgezettnek intravénásan

Kr-vitamint kell adni. A kezelés t bbszori rnegismétlésére is sztikség lehet.

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

15. Eltarthatrisr{g és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védott, szátaz, híiv s helyen tarolva, a gyártást l számítva2
évig használhat, fe1. (A gyifiás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

l6. Hulladékkezelés:
A kcizegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, az ellen rzésekkel
párhuzarnosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tor1én

megsernrnisítésér l a9812001, (u. 15.) Korm' rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodní.
A kezelés után az etetohelyeket sziintesstik meg. Gyujtsiik ssze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsál irt szerelvényeket és csalétekáIlornásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer fbltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék áwevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17. Címkefelirat:

Razzia rágcsálr irt pép

Hat anyaga: 0,0050Á difenakum

Gyártja: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium

Forgalmarzza; Mercordi bvba, Stadsbeemd 1215, Halen, 8-3545, Belgium

oTH engedélyszám: HU-2013-MA-l4-0003 l -0000
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valamint, az Bngedélyezési lap alábbi pontjai' a felhasznál i ktir és a csomagolás jellege
ftiggvényében:

A mtianyag egérirt dobozokon feltÍintetend az a|ábbí sz veg:
Razzia rágcsálríirt pép

Hat anyaga: 0,005% difenakum
Ellenszere: Kr-vitamin
Gyártja: Belgagri S.A. (Belgium)
Forgalm azza: Mercordi bvba (Belgium)
oTH engedélysziím: HU_201 3-MA-14-0003 1 -0000

A 10 grammos filterpapír tasakokon felttirrtetendo:
Razzia rágcsálríirt pép
Hatoanyaga: 0,005% difenakum
Ellenszere: Kl-vitamin

18. Szakvélemény számaz 7711/5812012. DDo.

Budapest ,2013. j rnius ,!T.-
Dr. Paller Judit

mb. országos tísztif orvos
nevében kiadmányozza

\N U- _ v____
Dr. Kovács Márta

foosztalryezet

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltÍintetend pontok

FoglalkozásszerÍi 5 kg tiilt t megÍi kiszerelések 6.1 9.r 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.

6utuoq)
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