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H A T Á R O Z A T  

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 6300/221-2/2020 NÉBIH iktatószámú határozat 

rendelkező részében lévő ,,a kérelmező termelők által művelt szántóföldeken teljes 

felületkezelésre lucernában 23,36 ha-on és őszi káposztarepcében 63,9 ha-on 80 %-os 

növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (6-10 db mezei pocok lakott járat /100 m
2
) 

felett, 40 kg/ha dózisban, továbbá járatkezeléssel 60,95 ha-on őszi árpában, 47,8 ha-on őszi 

búzában és 17,83 ha-on lucernában”  
 

szöveget kijavítom és az helyesen 

 

,,a kérelmező termelők által művelt szántóföldeken teljes felületkezelésre lucernában 55,69 ha-

on, őszi árpában 55 ha-on,  őszi búzában és 76,3 ha-on és őszi káposztarepcében 86,8 ha-on 

80 %-os növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (6-10 db mezei pocok lakott járat 

/100 m
2
) felett, 40 kg/ha dózisban, továbbá járatkezeléssel 120,05 ha-on őszi árpában, 173,72 

ha-on őszi búzában és 24,36 ha-on lucernában”. 
 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat 

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 oldalon keresztül elérhető 

elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.  

 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének 

kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek 

elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

A NÉBIH engedélyező hatóságként eljárva a 2020. január 23. napján kelt, Pocok-Tox 

rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti engedélyének megadása tárgyban hozott 6300/221-2/2020. 

NÉBIH iktatószámú határozatával a Magyarországon  nem engedélyezett Pocok-Tox 

rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását engedélyezte a 

Sombereki Mg. Szöv. Zrt. és a Somberek Agro Kft. kérelmező termelők számára.  

 

A készítményt a termelők a 2020. január 23-től 2020. április 23-ig terjedő időszakban 

Ikt. sz.: 6300/221-3/2020   
Tárgy: Pocok-Tox rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti 

engedélyének javítása  
Ügyintéző: Simon Andrea  
Elérhetőség: simonand@nebih.gov.hu 
Oldal: 2 
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használhatják fel.  

  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 6300/221-2/2020 NÉBIH iktatószámú határozat 

rendelkező részében lévő ,,a kérelmező termelők által művelt szántóföldeken teljes 

felületkezelésre lucernában 23,36 ha-on és őszi káposztarepcében 63,9 ha-on 80 %-os 

növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (6-10 db mezei pocok lakott járat /100 m
2
) 

felett, 40 kg/ha dózisban, továbbá járatkezeléssel 60,95 ha-on őszi árpában, 47,8 ha-on őszi 

búzában és 17,83 ha-on lucernában” szöveg számítási hibát tartalmaz, nem helytálló, az 

helyesen: ,,a kérelmező termelők által művelt szántóföldeken teljes felületkezelésre lucernában 

55,69 ha-on, őszi árpában 55 ha-on,  őszi búzában és 76,3 ha-on és őszi káposztarepcében 

86,8 ha-on 80 %-os növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (6-10 db mezei pocok 

lakott járat /100 m
2
) felett, 40 kg/ha dózisban, továbbá járatkezeléssel 120,05 ha-on őszi 

árpában, 173,72 ha-on őszi búzában és 24,36 ha-on lucernában”. 
 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

90. § (1) bekezdése szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki 

az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. 

 

Fentiek alapján rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, a 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 

17. § 1) bekezdésének d) pontjában és a 2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva hozta. 

 

Az engedélyező hatóság határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

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

megfelelően hozta. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről 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, 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény 608. §-a, 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 adtam tájékoztatást. 

 

 

Budapest, 2020. február 10. 

 

 

   

 

 

 

  Jordán László 

  igazgató 


