
 

  

 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv 
(továbbiakban: engedélyező hatóság) a Reanal Finomvegyszergyár Zrt. (1147 Budapest, 
Telepes u. 53.), ügyfél által benyújtott kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az 
alábbi 
 

 
H A T Á R O Z A T O T .  

 
Az engedélyező hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel hozzájárul a 2014. 
évben eddig kiadott 800 tonnán felül további 400 tonna Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez. A készítmény 
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém megye 
egész területén kizárólag mezőgazdasági földhasználók számára szántóföldi, kertészeti 
kultúrájú területeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken és ruderálisokon mezei 
pocok elleni védekezésekhez használható fel, a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságain történő előzetes termelői regisztrációval. A 
készítményt a regisztrált termelők 2014. november 1-jétől 2015. február 28-ig terjedő 
időszakban használhatják fel. 
 
A készítmény felhasználása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezett. 
 
Készítmény neve: Redentin 75 RB 
 
Hatóanyaga: 75 mg/kg klórfacinon tört kukoricán és tritikálén 
 
A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 
felhasználásának előírásai:  
 
 

Veszélyjel  

T 

 
mérgező 

 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 118,5 mg/ttkg 
 
Vízi szervezetekre való veszélyesség:  nem jelölésköteles 

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/12222-2/2014. 
OLDALAK SZÁMA: 5 
MELLÉKLET: 1 db melléklet (Adatlap) 

TÁRGY: Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélye 2014-2015. év telén  
(Reanál Finomvegyszergyár Zrt.)  

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 



 

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság: 5 méter 
 
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
 
Madár- és vadveszélyesség: a készítmény melegvérűekre kifejezetten veszélyes! 
 
Tűzveszélyesség: Mérsékelten tűzveszélyes „D”  
 
R mondatok: 
R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
R25  Lenyelve mérgező 
 
S-mondatok 
S1 Elzárva tartandó. 
S2 Gyermek kezébe nem kerülhet. 
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges 

a címkét meg kell mutatni. 
 
Különleges S-mondatok 
SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a 

vizeket. 
SPr 1 A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb 

legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.  
SPr 2 A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A 

jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való 
mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére! 

SPr 3 Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt 
területről! A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban 
elhelyezni! 

 
 
A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi: 
Felhasználható: 

• szántóföldi, gyümölcs és szőlőkultúrákban, rét-legelőn, erdészeti csemetekertben, 
faiskolai termesztésben, ruderálisokon és mezőgazdaságilag nem művelt területeken a 
mezei pocok elleni védekezésre kizárólag járatkezeléssel 6-10 g/járat dózisban, 
maximum 10 kg/ha mennyiségben.  

 
• A védekezések kivitelezésénél alapelv, hogy a járatkezelés során a kijutatott csalétek 

mennyisége elegendő legyen a pocoknépesség visszaszorításához, de a pocok 
pusztulását követően a területen felesleges csalétek ne maradjon. A környező területen 
élő vadak védelme érdekében a dózist ajánlatos két részletben, 10-14 napos 
különbséggel kijuttatni. A talaj felszínén lévő elhullott rágcsálókat a kezelést követő 
naptól kezdve a területről folyamatosan kötelező eltávolítani. Az összeszedett mezei 
pocok tetemeket elkülönített helyen legalább 30 cm mélyen kell elásni. 
 

• A talaj felszínére a csalétket kiszórni tilos! A járatkezelés hóval borított területen nem 
végezhető! Légi alkalmazás nem engedélyezett! 



 

 
• A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.  A táblán 

a lakott járatok számát előzetesen fel kell mérni. A lakott járatok számát, valamint a 
terület és a tervezett kezelés információit adatlapon rögzíteni kell. A növényvédelmi 
szakmérnök által kitöltött adatlapot a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán jóvá kell hagyatni. (Az adatlapot jelen 
határozat melléklete tartalmazza.) 
 

• A kezelt területen élő vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni! A kezelések során 
vadgazdálkodási szakember segítségét kell igénybe venni és gondoskodni kell a vadak 
riasztásáról vagy a területtől történő távoltartásukról. Ragadozó madarak részére 
kihelyezett ülőfákkal ellátott területen kezelés nem végezhető.  
 

• Biztosítani kell, hogy a kezelt területen esetleg elhullott állatokat illetéktelen személy 
vagy ragadozó, dögevő állat ne szedje össze. Kezelés után a területet 2 héten át külön 
jelöléssel kell ellátni: „A terület klórfacinon hatóanyag tartalmú véralvadásgátló 
rágcsálóirtó szerrel van kezelve, melynek ellenszere a K1 vitamin!” 
 

• Munkaegészségügyi óvórendszabályok 
A készítmény felhasználása során növényvédelmi munkaruha, gumikesztyű, 
védőcsizma viselése szükséges. 
 

• A gyártó a jelen határozat alapján forgalmazott mennyiséget köteles az NÉBIH NTAI 
részére legkésőbb 2015. március 31-ig lejelenteni.  

 
Várakozási idő: előírásszerű felhasználás  esetén külön előírt munka- és élelmezés-
egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) megállapítása nem szükséges. 
 
Forgalmazási kategória: I. 

 
A növényvédő szer eltarthatósága: 
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hüvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 

 
 
A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be 
kell tartani. Gondoskodni kell a csalétek, a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos 
kezeléséről.  
A kezelések a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságának jóváhagyása esetén hajthatók végre.  
A készítmény a Reanal Finomvegyszergyár Zrt. kereskedelmi érdekeltségű partnereitől 
vásárolható meg a fenti jóváhagyás birtokában.  
A növényvédő szer csak a jelen engedélyokirat rendelkezéseit is tartalmazó kiegészítő 
címkével kerülhet forgalomba. 
A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kis- és 
nagykereskedők kötelesek a veszélyes hulladéknak minősült maradék készleteket a 
felhasználóktól visszavenni, a kérelmező pedig a megmaradt raktárkészletek piaci kivonásáról 
gondoskodni.  



 

 
Jelen hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfélnek meg kell fizetni. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A 
keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni.  

 
 

Indokolás 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. október 28. 
 
  dr. Oravecz Márton 
  elnök 
  nevében és megbízásából 
 
 
  Jordán László 
  igazgató  
 
 
    
Kapják: 1) ügyfél 
              2) irattár  



 

 
ADATLAP  

 
Redentin 75 RB 04.2/12222-2/2014. NÉBIH. számú szükséghelyzeti forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyéhez 
mezei pocok elleni védekezésre 2014. november 1-jétől 2015. február 28-ig. 

 
   
Kérelmet benyújtó 
neve:   
címe:   
elérhetősége (telefon, fax, e-mail):   
   
Megbízott szakirányító  
neve:    
címe:   
elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 
engedélyének száma:   
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs 
száma:   
   
Kezeléssel érintett tábla/táblák  
közigazgatási helye:   
helyrajzi száma:  hrsz. 
kezelendő terület nagysága:  ha 
kezelendő kultúra:   
   
A kezeléssel érintett táblán a fertőzöttség mértéke (lakott járat):  db/100 m2 
   
Felhasználásra tervezett Redentin 75 RB dózisa: 6-10 g/ lakott járat 
   
A védekezéshez szükséges Redentin 75 RB mennyisége:   
   
A kezelés tervezett időpontja:    
 
Kérvényező aláírása:  

 
 

Szakirányító aláírása: 

 

 

…….……………….., 2014. ………………..hó…………nap 

 



 

Illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának 
hozzájárulása 

 

A tervezett kezelés elvégzéséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá az alábbi indokok alapján:  

 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kelt: ………………………, 2014 …………..hó……nap 

 

……………………… 
 


