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

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
1537 Budapest, Pf. 407 
Telefon: +36 (1) 309 1000 
ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

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

Engedélyező hatóság) az ENO- PACK Kft. (6728 Szeged, Back Bernát u. 6.) ügyfélnek a HalyCatch 

Ázsiai márványospoloska csapda forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában 

meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság a HalyCatch Ázsiai márványospoloska csapda forgalomba hozatalát és 

felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 6300/217-1/2021. NÉBIH 

1.2. A termék neve: HalyCatch 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2031. január 31.  

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: ENO- PACK Kft.  

6728 Szeged, Back Bernát u. 6. 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: - 

  

2. A termék adatai: 

2.1. A termék előállítója: ENO- PACK Kft.  

6728 Szeged, Back Bernát u. 6. 

2.2. A termék rendeltetése: csalogató és rovarfogó csapda 

(növényvédelmi eszköz, növényvédő szert 

nem tartalmaz) 

2.3. A csalogatóanyag összetétele: - 

 

Kémiai név CAS-szám 

2,4,6-dekatriénsav-

metil-észter izomerek 

keveréke 

51544-64-0, 

200125-18-4 

murgantiol 1030630-94-4 

  

Ikt. sz.: 6300/217-1/2021. 
Tárgy: HalyCatch Ázsiai márványospoloska 
csapda forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása 
Ügyintéző: Csató Barbara 
Oldalak száma: 5 
Mellékletek: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat 
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3. Az előírt minőségi követelmények: -  

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

(Tájékoztató jellegű adatok) 
 

megjelenés: csalogatóanyaggal átitatott gumiból készült diszpenzer 

 

4. A termék felhasználására vonatkozó előírások: 

 

Kultúra 
Károsító 

(célszervezet) 

Az alkalmazás 

módja 
A kezelés ideje 

Házi kert, üvegház, 

gyümölcsös ültetvény 

Ázsiai 

márványospoloska  

kihelyezés 

támrendszerre 

 

nincs korlátozva 

 

Előírt technológia: 

 

A termékhez mellékelt ragasztós lapot függőleges állapotban, szabad téren, kerítésre, oszlopra, 

gyümölcsfa ágára stb. olyan magasságban kell rögzíteni, hogy kutyák, macskák, kisgyermekek ne érjék 

el.  A csalogató anyaggal átitatott diszpenzereket a ragasztós lap közepére kell helyezni.  

Az adagolók az időjárástól függően 3-4 hétig fejtik ki hatásukat egy 10-15 méter sugarú körben. Nagyobb 

terület esetében érdemes több csapdát is kihelyezni. Használata szélcsendes, csapadékmentes időben, 

árnyékos helyen javasolt.  

 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés: - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező.   

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani 

a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok:  

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  

5.3. Várakozási idők: 

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.4.1. Személyi védőfelszerelés:  

Kijuttatónak: védőkesztyű 

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia:  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás 

esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig kell öblögetni. Lenyelés esetén, ha a 

sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást 

biztosítani.  

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A csomag tartalmaz 1 db Bábolna Bio által gyártott egérfogó ragasztós lapot és 2 db diszpenzert.  

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda 

tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás 

gyakoriságát 

7. A termék eltarthatósága: 

Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 6 hónapig 

megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 6 hónap  
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8. Forgalmazási kategória: III. 

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 

elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

Az engedélyezési eljárás díja 150 000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 

megfizetni. 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi 

Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 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.” 

Budapest, 2021. január 21. 

 

 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

Kapja:  

1. Ügyfél 

2.  Irattár          (27/2021) 

 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 +36 (1) 309 1000 

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 

1. A termék engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 6300/217-1/2021. NÉBIH 

1.2. A termék neve: HalyCatch 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2031. január 31.  

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: ENO- PACK Kft.  

6728 Szeged, Back Bernát u. 6. 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: - 

  

2. A termék adatai: 

2.1. A termék előállítója: ENO- PACK Kft.  

6728 Szeged, Back Bernát u. 6. 

2.2. A termék rendeltetése: csalogató és rovarfogó csapda 

(növényvédelmi eszköz, növényvédő szert 

nem tartalmaz) 

2.3. A csalogatóanyag összetétele: - 

 

Kémiai név CAS-szám 

2,4,6-dekatriénsav-

metil-észter izomerek 

keveréke 

51544-64-0, 

200125-18-4 

murgantiol 1030630-94-4 
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3. Az előírt minőségi követelmények: -  

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

(Tájékoztató jellegű adatok) 
 

megjelenés: csalogatóanyaggal átitatott gumiból készült diszpenzer 

 

4. A termék felhasználására vonatkozó előírások: 

 

Kultúra 
Károsító 

(célszervezet) 

Az alkalmazás 

módja 
A kezelés ideje 

Házi kert, üvegház, 

gyümölcsös ültetvény 

Ázsiai 

márványospoloska  

kihelyezés 

támrendszerre 

 

nincs korlátozva 

 

Előírt technológia: 

 

A termékhez mellékelt ragasztós lapot függőleges állapotban, szabad téren, kerítésre, oszlopra, 

gyümölcsfa ágára stb. olyan magasságban kell rögzíteni, hogy kutyák, macskák, kisgyermekek ne érjék 

el.  A csalogató anyaggal átitatott diszpenzereket a ragasztós lap közepére kell helyezni.  

Az adagolók az időjárástól függően 3-4 hétig fejtik ki hatásukat egy 10-15 méter sugarú körben. Nagyobb 

terület esetében érdemes több csapdát is kihelyezni. Használata szélcsendes, csapadékmentes időben, 

árnyékos helyen javasolt.  

 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés: - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező.   

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani 

a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok:  

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  

5.3. Várakozási idők: 

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.4.1. Személyi védőfelszerelés:  

Kijuttatónak: védőkesztyű 

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia:  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás 

esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig kell öblögetni. Lenyelés esetén, ha a 

sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást 

biztosítani.  

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A csomag tartalmaz 1 db Bábolna Bio által gyártott egérfogó ragasztós lapot és 2 db diszpenzert.  

A termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda 

tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás 

gyakoriságát 
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7. A termék eltarthatósága: 

Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 6 hónapig 

megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 6 hónap  

 

 

8. Forgalmazási kategória: III. 

 

 

Budapest, 2021. január 21. 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 


