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

engedélyező hatóság), a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft. (a továbbiakban: ügyfél, 3937 Komlóska, Rákóczi 

u. 121.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT.  

 

Az engedélyező hatóság az ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett Pocok Tox MAX (75 

mg/kg klórfacinon) rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén 

mezőgazdasági földhasználók számára szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep 

területeken és ruderáliákon mezei pocok gradáció megállítása és az ebből eredő gazdasági károk 

csökkentése céljából járatkezeléssel kijuttatva 

 

2023. február 1-től 2023. május 31-ig 

 

engedélyezi. 

 

 

A készítmény felhasználása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezett: 

 

Pocok Tox MAX (75 mg/kg klórfacinon) rágcsálóirtó szer  

 

A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának 

feltétele. 

 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  < 300 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság:  5 méter 

Méhveszélyesség:   nem jelölésköteles 

Madár- és vadveszélyesség: a készítmény melegvérűekre kifejezetten veszélyes! 

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles  

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

 

GHS piktogram      

 

Figyelmeztetés: Veszély 

 

 

 

 

 

Ikt. sz.: 6700/356-1/2023  
Tárgy: Pocok Tox MAX rágcsálóirtó szer 

szükséghelyzeti engedélye országosan 
járatkezeléssel kijuttatva 

 (Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.) 
Ügyintéző: Kisfaludy Dóra Tícia  
Oldalak száma: 5 



Figyelmeztető mondatok (H mondatok): 

H301 Lenyelve mérgező. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondat): 

 

P280 Védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg/arcvédő használata kötelező. 

P301+ 

P310 

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 

/orvoshoz 

P302+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 

olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P362+ P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P405 Elzárva tárolandó 

P501   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

 

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: 

 

 A kérelemben szereplő, a mezei pocok által veszélyeztetett szántóföldi kultúrákban, kertészeti 

kultúrákban, gyep területeken és ruderáliákon járatkezeléssel 6-10 g/járat dózisban, maximum 

10 kg/ha mennyiségben. 

 Természetvédelmi terület határától 300 m-es védőtávolságot kell tartani.  

 A kezelés kizárólag növényorvos 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 növényorvos által kitöltött adatlapot a területileg illetékes 

vármegyei kormányhivatalban jóvá kell hagyatni.  

 A védekezések kivitelezésénél alapelv, hogy a járatkezelés során a kijuttatott 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 felszínére csalétket kiszórni tilos! Légi alkalmazás nem engedélyezett! 

 

 



 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 védőruha, védőkesztyű viselése szükséges. 

 

Kezelt területeken előírás szerinti felhasználás esetén munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

előírása nem szükséges. 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: a kiszerelés térfogata/tömege: 40 kg-os papírzsák, valamint 

40 kg-os és 700 kg-os PP zsák. 

 

Forgalmazási kategória: I. 

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 

 

Az ügyfél a jelen határozat alapján köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről az engedélyező 

hatóság részére legkésőbb 2023. június 30-ig jelentést készíteni. 

 

Az ügyfél köteles a termelők által megvásárolt készletekről szóló jelentésében a területen szerződött 

növényorvos által kitöltött és a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal által jóváhagyott adatlapokat 

és az ezekről készített összesítő táblázatot az engedélyező hatóság részére megküldeni a 

kisfaludyd@nebih.gov.hu email címre. A táblázatnak tartalmaznia kell a területen szerződött növényorvos 

nevét, a település pontos nevét, a kezelt terület méretét (ha) kultúrára lebontva.  

 

A hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben 15 napos „türelmi időt” adhat.  

 

Amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, figyelmeztetem, hogy az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 60. § (1) bekezdés o) pontja alapján 

növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki az e törvény, valamint e törvény végrehajtására 

kiadott rendeletben, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt 

adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget, melynek az 

Éltv. 59. § (3) bekezdése szerint legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer 

forint. 

 

A növényvédő szer csak e határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített 

címkével kerülhet forgalomba. 

 

A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. 

Gondoskodni kell a csalétek, a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről.  

 

A készítmény kizárólag a területileg illetékes kormányhivatal jóváhagyásának birtokában vásárolható meg. 

A kezelések csak az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott területeken hajthatók végre. 

 

 

 

mailto:kisfaludyd@nebih.gov.hu


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 150.000 Ft, amit az ügyfél köteles megfizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon 

belül az engedélyező hatósághoz 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 

 

Az ügyfél 2022. november 15-én kérelmet nyújtott be az engedélyező hatósághoz a Pocok Tox MAX 

rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti felhasználására. 

 

Az engedélyező hatóság megvizsgálta a Magyarországon nem engedélyezett rágcsálóirtó szer 

szükséghelyzeti felhasználásának az indokoltságát. 

 

A mezei pocok ellen hatékony üzemi növényvédelmi technológia hiányában az engedélyező hatóság a 

rendelkező részben előírt időszakban a korlátozó intézkedések betartása mellett hozzájárul a mezőgazdasági 

földhasználók részére a készítmény járatkezeléssel történő felhasználásához. Az engedélyező hatóság által 

előírt korlátozó intézkedések biztosítják, hogy a készítmény előírás szerinti felhasználása nem jár káros 

hatással az emberek és állatok egészségére és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet.  

 

Az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

rendelet 53. cikke alapján különleges körülmények fennállása esetén a tagállamok indokolt esetben 

legfeljebb 120 napra engedélyezhetik a növényvédő szerek korlátozott és ellenőrzött felhasználást szolgáló 

forgalomba hozatalát, ha ez az intézkedés olyan veszély miatt szükséges, amely más ésszerű eszközzel nem 

hárítható el. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendeletének 67. cikk (1) bekezdése szerint: 

„(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, forgalmazói, importőrei és exportőrei legalább öt éven át 

nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, importált, exportált, tárolt vagy forgalmazott növényvédő 

szerekről. A növényvédő szerek hivatásos felhasználóinak legalább három éven át nyilvántartást kell 

vezetniük az általuk alkalmazott növényvédő szerekről, feltüntetve a növényvédő szer nevét, az alkalmazás 

időpontját és dózisát, valamint a területet és növényi kultúrát, amelyen alkalmazták. 

Az e nyilvántartásokban szereplő információkat kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére 

bocsátják. (…)” 

 

Az Éltv 17.§ (5) bekezdése szerint: 

 

(5) A növényvédő szer, valamint a termésnövelő anyag felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó 

engedély jogosultja, valamint az EK-műtrágya első magyarországi forgalmazója köteles évenként március 

http://anyk.nebih.gov.hu/


1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan a magyarországi forgalmáról jelentést készíteni és azt elektronikus 

úton megküldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a forgalmazott 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, illetve EK-műtrágya tételes megnevezését és mennyiségét, a 

felhasznált csomagolóeszköz mennyiségét és fajtáját. 

 

A hatósági eljárás szolgáltatási díjának meghatározása az 1107/2009/EK rendelet 74. cikkén, valamint a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 8.14. pontján alapul. 

 

Az Éltv 59. § (3) bekezdése szerint: „A növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.” 

 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) 

bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően 

hozta.  

 

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) 

bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított. 

 

Budapest, 2023. február 1. 

 

 

 

 

   

Dr. Oravecz Márton 

             elnök 

                                                                                                   nevében és megbízásából: 

Dr. Németh Csilla 

osztályvezető 

P.H. 
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