1. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY
IRÁNTI KÉRELEM
1. A termésnövelő anyag kereskedelmi

2. A termésnövelő anyag típusa, az 1. számú melléklet függeléke szerint:

3. Gyártó és az engedély jogosultjának neve, címe és statisztikai számjele, a gyártás
helyszíne, bérgyártás esetén a bérgyártó neve, címe, statisztikai számjele:

4. A kérelmező neve, címe és statisztikai számjele:

5. A készítmény teljes összetétele, a hatóanyagok, valamint a szennyező anyagok
megnevezése és koncentrációja, az alapanyagok származási helye és
koncentrációja:

6. A gyártó által szavatolt minőségi jellemzők:
7. A gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok, a
készítmény hatásmechanizmusa:

8. Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

9. A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek:

10. A gyártó által forgalmazni kívánt kiszerelési egység, a csomagolóeszköz anyaga,
címketerv:

11. A termésnövelő anyag – kérelmező által megadott – vámtarifaszáma hat
számjegyig:

12. Ha a termésnövelő anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID)
szabályzatok hatálya alá esik, a termék UN száma és ADR/RID osztálya:

13. Bányászott termékek esetén a feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv
jóváhagyásáról szóló bányafelügyeleti határozat:

14. A termésnövelő anyag gyártástechnológiájának leírása:
15. A kérelemhez mellékelt dokumentumok:
a) A készítmény vizsgálati eredményei
b) A készítmény biztonsági adatlapja, a kémiai biztonságról szóló törvény előírásai
szerint
c) Az engedélyezési eljárási díj befizetésének igazolása
d) A külön jogszabály szerint kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyagok
esetén annak bemutatása, hogyan viselkednek a kockázatos anyagok a talajban,
milyen hatással vannak a felszín alatti vizekre
e) Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az engedélyezni kívánt termék, vagy annak bármely
jellemzője, valamint elnevezése harmadik személy szellemi tulajdonjogát nem sérti
f) Amennyiben a gyártó nem azonos a kérelmezővel, úgy gyártói felhatalmazás az
engedélyezésre.
g) Amennyiben a gyártó nem azonos az engedélyessel, úgy gyártói nyilatkozat az
engedélyes megnevezésével.
h) A védett márkanevek, kereskedelmi megnevezések tulajdonosainak hozzájárulása.
i) A készítmények előállításhoz felhasznált alapanyagok gyártóinak igazolása arról,
hogy adott készítményben az alapanyag felhasználásához hozzájárulnak és legalább
1 évig biztosítják az ellátást.
j) Hulladékok feldolgozása esetén a hulladékkezelési engedély.
k) Állati eredetű melléktermékek feldolgozása esetén az állategészségügyi hatóság
engedélye
l) Telepengedély.
m) költségviselő (neve, címe, adószáma, levelezési címe)

Dátum / Data:

P.H.

* Az engedélykérelmet
- személyesen a 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
- vagy a postán a 1537 Budapest, Pf 407. kell benyújtani

