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

szerv, engedélyező hatóság a Biocont Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Vértes u. 7.), mint ügyfél 

kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Novodor FC (3% Bacillus thuringiensis (tenebrionis)), 

9981/1992. FM számú visszavont engedélyokiratú, de még jelenleg a felhasználásra vonatkozó türelmi 

időszakkal rendelkező rovarölő szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát Magyarország teljes területén 

ökológiai rendszerben termesztett burgonya kultúrában burgonyabogár ellen földi permetezéssel kijuttatva 
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engedélyezi.  

 

A felhasználók saját felelősségére. 

 

A Novodor FC felhasználható ökológiai rendszerben termesztett burgonya kultúrában 

burgonyabogár ellen 4,0 l/ha dózisban 300-500 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva. 

 

Ökológiai rendszerben termesztett burgonyában előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő előírása nem szükséges.  

 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményre, mint referencia termékre 

hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható. 

 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet 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 a NÉBIH-hez 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. 
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Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

 

Budapest, 2021. április 6. 
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