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HATAROZAT
Az OrszdgosTisztif6orvosiHivatal (1097Budapest,Gy6li irt 2-6.) (tov6bbiakban:OTH) a Best
ForgalombahozS)rdszdrea JBL AlgoPond
AquaticKft. (7630P6cs,Gerleu. 1.) (tov6bbiakban:
Direkt nevri, 250 g, I kg, valamint 2,5 kg kiszerel6srikerti tavi alg6tlanit6szer forgalomba
hozatalfit6s alkalmazfls6,t
az al6bbi felt6telekkel
engeddlyezi:
1. Az enged6ly kizixol,aga biztonsiigi adatlapon felttintetett gyrirl6 (JBL GmbH & Co. KG
Diesel Str. 3. D-6714I Neuhofen, N6metorsz6g) 6s Forgalomba hoz6 6ltal forgalmazni
kiv6nt 6ltal forgalomba hozni kiv:int JBL AlgoPond Direkt nevri term6kre (tov5bbiakban:
Termdk) vonatkozik, me
dsszetdteleaz alibbi:
Term6k neve

JBL AlgoPond
Direct
algrlsod6s
elleniszer
250g
1kg
2,skg

Prekurzor
Nitrium-karbon6t
peroxohidr6t

Hatrianyag

CAS/EU
szfm
1s630-89-4/
239-107-6
CAS/EU
szina

Hidrogdn-peroxid 7722-84-t/

231-76s-0

Tartalom

Vonatkoz6
szabv6ny

>60Yo

Tartalom

Vonatkozrf
szabvdny

23%

A Term6knek az Orczitgos Kdmyezeteg6szs6giigyiInt6zethez (tov6bbiakban: OKI)
megegyez6
6'sszet6teliinek,
illetve min6s6grinek
kell lennie.A
benyfjtott dokument6ci6val
6s azok v6ltoz6salta
Term6kre vonatkoz6 el6ir6sokat,valamint term6kszabvdnyokat
k6pest
Forgalombahoz6 kdtelesnyomonkdvetni,valaminta benyrijtottdokumentSci6hoz
bekcivetkez6
v6ltozdsokat
az OKI r6sz6rebejelenteni.
3 . A Term6kmdregfeliigyeleti
bejelentds6t
a 38/2003.(VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVMegyiittes
alapj6naz OTH elv6,gzi.
rendelet30.$(4) bekezd6se
anyagdban,
4 . Amennyiben'a gyArt6 vagy Forgaiombahoz6 a Term6k 6sszet6tel6ben,
eszkdzbl,a term6ketiijra enged6lyeztetnikell.
el66llit6s6banv6ltoztathst
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Cim: fi97 Budapest,Cy6li it 2'6. - Levelez6si
Telefon:*36 7 476fl)A f.-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu

5. A forgalnaz6 kdteles egy6rtelmrientdjlkoztatni a felhasznrll6t a Termdk adagolis6val
kapcsolatostudnival6kr6l, valamint jelen hatrirozatbanr6gzitett, az alkalmaz|st 6rint6
kit6telek6l.
6. A Term6ket a hasznilati ftmutat6 szerint ke1l alkalmazni. A Term6k keti tavakban
elszaporod6alg6k elpusztit6si*a haszn6lhat6.Emberi haszndlatrakeriil6 viz kezel6s€renem
alkalmazhat6.
mett az algitk
7. A Termdk alkalmazdssoriingondoskodnikell a megfelel6leveg6ztetdsr6l,
pusztulrisasor6n kialakul6 boml6s oxig6nt von el a vizbol, ami a halak firllad6s6hoz
vezethet.
8. Keriilni kell a szerbejut6s6tnyitott 6kol6giairendszerekbe.
rdgzitettcimk6velforgalombahozhat6.
9. A termdke hatiirozatmelldkiet6ben
6s TisztiorvosiSzo1g6lat
Jelen e1j5r6sigazgatfusi.
szolgriltatrisidij6t az Allami Ndpeg6szsdgiigyi
jellegii
szolgdltat6saidrtfrzelendo dijakr6l sz6l6
egyes klzigazgatdsi eljitrflsailrt 6s igazgat6si
96.000,1/2009.(I.30.) EiiM rendeletl. sz6rntmel16k1et61rek
VL 5. pontjaalapjiinmeghat6rozott
Ft-ot, azazkilencvenhatezerforintot a Forgalombahoz6beftzette.
A hatinozatellen, annakkdzhezv5tel|tol szflmitott15 naponbeliil benyrijtand6fellebbez6ssellehet
dlni az els6fokrieljrir6sdijtdteldvelmegegyezlm6rt6kiijogorvoslati dij befizetdsemellett. A
fellebbez6staz EgdszsdgigyiEnged6lyez6si6s Kdzigazgat6siHivatalhoz kell cimezni (i051
Budapest,Zrinyi u. 3.), de az Orsz6gosTisztif6orvosiHivatalhozkell benyfjtani a jogowoslati
banksz6mlaszdmhra
tdrt6n6- igazoltdijnak a m6sodfokrihat6srlg10032000-00285788-00000000
mellett.
befizet6se
vagy6tuta16sa
INDOKOLAS
Forgalombahoz6)az JBL AlgoPond
A BestAquaticKft. (7630Pdcs,Gerleu. 1.) (tov6bbiakban:
Direkt nevriterm6kdre(a tov6bbiakban:
Term6k)forgalombahozatalienged6lyir6nti k6relemmel
ford:llt az Orsz6gosTisztif6orvosiHlatalhoz (a tovrlbbiakban:OTH). Az enged6lykiad6s6hoz
|gngyi Intlzet (a tovribbiakban:OKI) az OKI
sziiks6gesszakv6lemdnytaz OrszdgosK6myezeteg6sz
valaminta Termdkcimk6j6t2013.mrljus30-6nmegkiildteaz
6095/2013.sz6mriszakv61em6ny6t,
OTH r6sz6re.
A biocid term6kek eIliilitAs|nak 6s forgalombahozatalinak fe1t6teleir6ls261638/2003.(YII.7.)
ESzCsM-FVM-KvVMegytttes rendelet(a tovribbiakban:R.) 3I . $ (2) bekezd6seszerintaz
emberek6s rillatok iltali fogyaszthstaszirfi iv6viz, a hasznfiati melegviz, az :uszodaids egy6b,
fiird6z6sre haszn|ll vizek fert6tlenitds6re, valamint az ilyen vizekkel 6intkez6 feliiletek
ferl6tienit6s6reszolg6l6, tovdbbh a vizekben alkalmazottalg6sodrlsgrltl6biocid tem6k az OKI
szakv6lem6nyealapjhnaz OTH Sltal kiadott enged6lybirtok6banhozhat6forgalomba.Az enged6ly
ir6nti k6relmetaz OTH-nakcimezveaz OKI-hoz kell benyrijtani.
A 1451/2007lEK
rendelet4. cikk (1) bekezddse
szerinte rendelet5. 6s6. cikkdnek,valaminte cikk
(2) bekezd6s6nek
sdreimen6lkiil nem hozhat6kforgalombaolyan biocid termdkek,amelyeke
fel nem sorolt
rendeletII. mell6kletbenvagy a 98/8iEK ir6nyelv I. vagy IA. mel16k1et6ben
tarltalmaznak.
Az e rendeletII. mell6kletbenfelsorolthat6anyagok
eset6ben
az e1s6
hat6anyagokat
term6ktipus
tekintet6ben
is
alkalmazni
kel1,
amely
albekezd6st
az adotthat6anyagra
bdrmelyolyan
nem szerepelaz emlitetlmelldkletben.A 4. cikk (2) bekezd6seszerintazonbiocid termdkeket,

amelyekolyan hat6anyagottartalmaznak,amely szerepele rendeletII. melldklet6ben6s amely
tekintet6ben
hatfuozatsziiletettarr6l, hogy egy bizonyosvagy valamemyibejelentetttermdktipus
kapcs6nnem ker0l felv6telrea 98/8/EK ir6nyelv I. vagy IA. meil6klet6be,nem szabadtdbb6
forgalombahozni az 6rintett term6ktipusbanaz elutasit6sr6lszol6hat6rozatkdzz6tetel6t6lszSmitott
12h6napeltelt6vel,hacsaka hat6rozat
m6sk6ntnemrendelkezik.
A Forgalomba hoz6 k6relme, a benyfjtott dokumentumok,az OKI 6095/2012. szbmir
szakv6lem6nye,
valamint az 1451/2007EK rendelet,a 2008/681EK hathrozat,a 2008/809EK
hatirozat a 2009/322EK halilrozata 2009/324 EK hattuozata 2010/7| EK hattuozata 2010172EK
hattuozala 2010/675 EK hattuozata 20711397
EK hathrozata 2012178
EK hatinozat6s a 2013/85
EK halarozat alapjin az OTH meg6llapitotta,hogy a k6relembenszerepl6Term6k a rendelkez6
r6szbenmeghat6rozottfelt6telekkelforgalombahozhat6kerti tavak vizdnekalgitlanilishra.
Fentiekretekintettelaz OTH a rendelkez6r6szbenfoglaltak szerintddntdfi.
A jogorvoslatidij m6rt6k6taz OTH az Allami Ndpegdszs6giigyi
6s TisztiorvosiSzolg6lategyes
kdzigazgat6,sieljdrdsai1rt6s igazgatrisijellegri szolgdltatdsai1rtfrzetend6dijakr6l sz6l6 I/2009. (I.
30.)EiiM rendelet1. szrlmfimelldkletdnek
VI. 5. pontjaalapj6n6llapitottameg.
Az OTH ahat6rozatftabiocidterm6kekel66l1ft5srinak
6sforgalombahozatal6nak
feltdteleir6ls2616
38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendelet 3i. $ (2) bekezd6sealap16n,a
kdzigazgat5sihat6srlgieljrlr6sds szolg5ltatilsriltalinos szabd'lyair6ls26162004.6vi CXL. tdrv6ny (a
tovrlbbiakban:Ket.) 71. $ (1) bekezddsealapjin, az eg6szs6giigyihat6s6gr6l6s igazgatdsi
tev6kenys6gr6lsz6l6 1991. 6vi XI. tdrv6ny 4. $ (3) pontjriban,valamint a n6peg6szsdgiigyi
szakigazgatsi feladatok ellf./.irsitr6l,valamint a gypgysze1lszeti6llamigazgatdsiszerv kijelcil6s6r6l
sz6l6 323/20IO.{){II. 27.) Korm. rendelet3. $ J4) bekezd6seszerinti orsz6gosillet6kessdggel
eljiirvahoaa meg.
A feilebbez6silehet6sdget
(X. 28.)
a Ket. 98. g (1), a 99. $ (1) bekezddse
vaiaminta 29512004.
Kom. rendelet2iA $- a 6llapitjameg.
Budapest,2013.jitrrius,, 6 ,,.
Dr. Paller Judit
mb. orsz6gos
tisztif6orvos
nev6benkiadminyozza
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Dr. KovricsMrirta
f6oszt6lyvezet6

:
Er61 6rtesril:
1. BestAquaticKft. (7630P6cs,Gerleu. 1.)
2. OrszrlgosK6my ezetegfszsdgigy
i Intlzet (elektronikusan)
3. Orsz6gos
K6miai Biztons6giIntlzet (elektronikusan)
4. kattitt

A KEF -l 1773-2/2013. szimt halSrozatmelldklete

JBL Algopond Direct - Fonf lalga elleni por formrijri szer kerti tavakba
OTH-en ged6lysz6m:KEF -7 1773-212013
Hat6anyag:
Hidrogdn-peroxid(CAS: 7722-84-l) 23%

ltu

ffi
iirblmnt

R 22 Lenyelve6rtalmas.
R 41 Sulyosszemk6rosod6st
okozhat
S 22 Az anyagpor6tnemszabadbel6legezni.
S 26 Ha szembejfi,b6 vizzelazonnalki kell mosni6sowoshozkell
fordulni.
S 28 Ha azanyagb6rrekeri.il, vizzelbSvenazonnal
1ekell mosni.
S 37l39MegfelelSvdd6kesztyilt6sarc-lszemvdd6t
kell viselni.
A fbniilalgaa lebeg6algamelettaz egyikleggyakoribbalgafajta
kerti tavakban.
Tavasszal
6sny6rona napon16v6sek6lyebb
vizekbenn6. Sokszorkdvekre6segy6b
targyakratelepszik.Az alg|soddsta sok kdzvetlennapfenymellett a vizben oldott sok
thpanyag,iegink6bba foszflitok okozzitk.A foszfdtoka halelesdggel,vir6gporral,
falevelekkelkeriilneka t6ba.A kerli tavakfoszftitszintje,max.0,05mg/l lehet.Erdemes
rendszeresen
ellen6rizni:JBL Phosphate
test set-tel.A JBL AlgoPondDirect hatoanyaga,
a
hidrogdn-peroxid,
in situ keletkezika term6kvizbenva16old6sasor6n.A hidrog6nperoxida
vizbejuttatottoxig6nsegitsdgdvelhat.
Az oxigdnmagt6madj
a az algaseltjeit6selpusztitja
pusztul6snak
azokat.Azonnalihat6s,a fon6lalga6r6kalattdszrevehet6en
indul.
24-486raalatIa legtdbbalgateljesenelpuszul.Azelpusztultalg6ttavi h6l6va1
k6'nnyen
elt6volithatjuk.
Emberihaszn6latrakeriil6 viz kezeldsdrenem a.lkalmazhat6
!
Adagol6s:0,25kg 5000hterhez,lkg20.000literhez,2,5kg
50.000literes
tavakhoz.
Tilos a term6ketmegbontvaforgalmazni
! Ne haszn6ljafel ujra a termekcsomago
lirsirtlAz
iires tar16ta h6zi szem6tbehelyezze/Yizzel mossaki a term6kmaradvilnyokat.
jelzett id6pontig.(6vlh6)
Min6s6g6tmeg6r.ziacsomagol6son
Gyirt6: JBL GmbH& Co. KG D-67141NeuhofenN6metorsz6g.
Forgalmaz6:BESTAQUATIC KFT. 7630 Pdcs Gerleu. 1.
www.bestaquatic.hu

