
 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint él
(továbbiakban: engedélyező hatóság) 
gradációk megállítása és az 
rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyé
részére történő kiadását követő

 

 

 
 
Az engedélyező hatóság a fenti határozat rendelkez
75 RB  rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez 
az alábbiak szerint járul hozzá.
 
A készítmény, a fenti határozatban megjelölt megyei illetékességi területeken kívül
továbbiakban felhasználható 
Megyei Kormányhivatal Növény
regisztrációval. 
 
Továbbá a fenti határozat rendelkez

„Az engedélyező hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel
a 2014. évben eddig kiadott 800 tonnán felül
rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.”

elírás miatt, az alábbiak szerint 

„Az engedélyező hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel
a 2014. évben eddig kiadott 1200 
rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.”

 
Az engedélyező hatóság a 
rendelkezéseinek változatlan hagyásával já
 
Jelen hatósági eljárás illetékmentes
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
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Növény

biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc
ő hatóság) a 2014-2015. évi téli mezei pocok 
az ebből eredő gazdasági károk csökkentése

szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyé
 kiadását követően lefolytatott vizsgálat alapján meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .  

 hatóság a fenti határozat rendelkező részének a kiegészítéseként 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez 

járul hozzá. 

a fenti határozatban megjelölt megyei illetékességi területeken kívül
felhasználható Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területén

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán történ

endelkező részének első mondata 

 hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel
a 2014. évben eddig kiadott 800 tonnán felül további 400 tonna Redentin 75 RB 
rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.”

elírás miatt, az alábbiak szerint kerül javításra:  

 hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel
a 2014. évben eddig kiadott 1200 tonnán felül további 400 tonna Redentin 75 RB 
rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.”

 fenti módosításokhoz a korábban kiadott 
inek változatlan hagyásával járult hozzá.  

illetékmentes.  
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

 
2222-3/2014. 

TÁRGY:Redentin 75 RB
szükséghelyzeti felhasználási 
módosítása  mezei pocok 
megállítására 
(Borsod-Abaúj-Zemplén

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

Igazgatóság 

elmiszerlánc-felügyeleti szerv 
mezei pocok (Microtus arvalis) 

csökkentése céljából a fenti 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének ügyfél 

vizsgálat alapján meghozta az alábbi 

részének a kiegészítéseként a Redentin 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez 

a fenti határozatban megjelölt megyei illetékességi területeken kívül, a 
egész területén az illetékes 

alajvédelmi Igazgatóságán történő termelői 

 hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel hozzájárul 
400 tonna Redentin 75 RB 

rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.” 

 hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel hozzájárul 
400 tonna Redentin 75 RB 

rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez.” 

kiadott határozat egyéb 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer   
szükséghelyzeti felhasználási engedélyének  
módosítása  mezei pocok gradációk 

Zemplén Megyei Kh. NTI) 
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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. november 13. 

 
dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából 

 
 

Jordán László 
igazgató 
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